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Sammanfattning 

Titel:                                   Socialpedagogik i tvångsvård – professionellas syn på delaktighet 

och motivation inom LVM 

Författare:  Anna Mattsson 

Nivå/arbetets art: Kandidat/examensarbete, 15 hp 

Ämne:   Socialt arbete 

Program:  Socialpedagogiska programmet, 180 hp, Högskolan Väst 

Termin:  Vårterminen 2011 

Handledare:  Elsebeth Fog 

 

Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik 

och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är 

syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som ”hamnar mellan 

stolarna”. De centrala frågeställningarna som studien bygger på är: Hur arbetar olika 

professioner socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? Skiljer sig 

motivations- och behandlingsarbetet inom tvångsvård jämfört med frivilligvård? Vilka tankar 

finns hos olika professioner kring individer som hamnar mellan lagstiftningar? Teoretiska 

perspektiv är socialpedagogik och empowerment, med de centrala begreppen delaktighet och 

motivation. Dessa ställs i relation till syfte, frågeställningar och empirin i analysen. Som 

metod för studien används kvalitativ forskningsintervju med utgångspunkt i Kvale och 

Brinkmanns (2009) halvstrukturerade forskningsintervju som har sin inspiration i den 

fenomenologiska filosofin. Analysen genomfördes utifrån vad Kvale och Brinkmann kallar 

bricolage, mening skapas utifrån olika ad hoc-metoder. Tolkningen gjordes genom olika 

teman som var framtagna dels ur syfte och frågeställningar, men även från teman som 

utmärkte sig i intervjuerna. Resultatet visar att man ser på socialpedagogik – delaktighet på 

olika sätt beroende på profession. För vissa av informanterna kom lagstiftningen i första hand, 

det var viktigast att hindra en människa från att dö, därefter kunde motivationsarbetet komma. 

Dock lyftes individen fram, arbetssättet var ofta att hitta alternativa lösningar om risken fanns 

att personen skulle hamna mellan stolarna. Min slutsats av studien är att ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt kan se olika ut.  Om jag försöker att bemöta en människa på hans/hennes nivå 

och göra dem delaktiga i vårt möte, i vår process arbetar jag socialpedagogiskt. 

 

Nyckelord: socialpedagogik, tvångsvård, LVM, empowerment, KASAM, delaktighet, 

motivation, förändring 
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Abstract 

Title:  Social pedagogy in compulsory institutional care 

- professionals view on participation and motivation in LVM 

Authors:  Anna Mattsson 

Level:                                  Bachelor´s Thesis, 15 Higher Education Credits (HEC) 

Subject:   Social Work  

Program:                             Program in Social pedagogy, 180 HEC, University West 

Term:  Spring term 2011 

Supervisor:  Elsebeth Fog 

 

The purpose of this study is to illustrate professional’s thoughts about social pedagogy and 

compulsory institutional care. How are clients motivated to participate in their own process 

towards change. The purpose is also to view how professional’s reason about individuals that 

“falls between chairs”. My central questions are: How do different professionals work social 

pedagogic with people that get compulsory treatment? Are there any differences in 

motivation- and treatment-work in compulsory treatment and voluntary treatment? What 

thoughts do professionals have about individuals that fall between legislations? Theoretical 

perspectives are empowerment and social pedagogy, with the concepts participation and 

motivation. These are put in relation to purpose, questions and result in the discussion. I’ve 

used qualitative research-interviews as my method, which I’ve based upon Kvale and 

Brinkmann’s (2009) half structured research-interview that have inspiration in the 

phenomenological philosophy. The analysis was made based upon what Kvale and 

Brinkmann call a bricolage, where you create your meaning from different ad hoc-methods. I 

made the interpretation from different themes that were created from the purpose, questions 

and data. The result shows that professionals view social pedagogy – participation differently 

depending on what profession you have. For some of the informants the legislation and 

stopping people from dying from their abuse was their main cause, motivation-work came 

secondary. If there’s a slight risk that individuals would fall between legislations, alternative 

solutions is the way to work. My conclusions of this study are that social pedagogic attitude 

can be different depending on who you are and what your profession is. If I try to meet every 

person on his/her level and try to get them to participate in our meeting, our process, then I 

work with a social pedagogic attitude. 

Keywords: social pedagogy, compulsory institutional care, empowerment, sense of coherence, 

participation, motivation, change 
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Förord 

Det har varit en lång resa, men jag är glad för allt nytt jag lärt mig och för att jag klarade av 

att genomföra vad jag företagit mig. Arbetet gav svar både på sådant som jag trodde mig veta 

och nya infallsvinklar jag tidigare inte tänkt på. Tidigare har jag haft en tanke om att ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt är på ett visst vis. Men efter min studie har jag förstått att 

socialpedagogik går att finna inom flera olika professioner, även om det kanske inte alltid ser 

likadant ut. Det handlar mer om förhållningssättet mot individen och hur man bemöter en 

annan människa. Att göra människor delaktiga och samtidigt som professionell vara beredd 

att följa med på resan. 

 

Jag vill tacka alla mina informanter för att ni ställde upp på intervjuer och delade med er av 

era erfarenheter. Det var mycket intressant att få flera olika perspektiv från olika yrkesroller 

och utan ert deltagande hade inte detta arbete varit genomförbart. 

 

Jag vill även ge ett stort tack till min handledare, Elsebeth för alla goda råd och reflektioner 

du gett mig under mitt arbete. 

 

Till sist vill jag bara säga att alla fel är mina. 

 

Trevlig läsning, 

Anna 

 

 

 

Och hon frågade honom: Vad vet du om delaktigheten? 

Och han svarade nästan genast, alldeles som om han hela sitt 

liv förberett sig för att kunna besvara just denna fråga: 

”I delaktigheten uppstår vår tillvaro. 

Genom att göra oss delaktiga av varandras liv skapar vi oss själva. 

Utan delaktighet finns vi inte till.” 

- Torgny Lindgren, Bat Seba 
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Inledning 

Tvångsvård är en omdiskuterad lagstiftning som fyller olika professioner med etiska 

dilemman. Hur mycket självbestämmande har varje enskild människa och när ska en 

myndighet gå in och ta över? Det är en evig balansgång för de som arbetar med denna 

lagstiftning. Samhällets moraliska ansvar att hjälpa dem som faller utanför står mot 

respekten för individens frihet att välja livsstil (Billinger, 2000, s.12). Hur kan då 

socialpedagogik komma in i arbetet med personer med missbruksproblematik som 

döms/dömts till tvångsvård? Jag vill börja med att klargöra att när jag tänker på 

socialpedagogik i studien sammankopplar jag det med begreppen delaktighet och motivation. 

Som Gustavsson (2008) skriver så är socialpedagogik en social pedagogik, meningsskapande 

sker i ett samspel där de mänskliga aktörerna och deras världar är centrala. Vidare beskriver 

Gustavsson delaktighet/utanförskap och normalitet/avvikelse som socialt konstruerade 

begrepp utifrån de socialisationsprocesser som finns i ett samhälle.  

 

Idén till att skriva denna studie fick jag efter jag diskuterat socialpedagogik och tvångsvård 

med utbildade socialpedagoger, de flesta menade på att socialpedagogik eller delaktighet inte 

hörde samman med tvångsvård. Om utgångspunkten i ett socialpedagogiskt arbetssätt är att 

individer ska vara delaktiga i beslut och insatser är det svårt att få det att fungera tillsammans 

med tvångsinsatser där människor för det mesta vårdas mot sin vilja. För mig födde 

uttalanden som dessa ett stort intresse för hur samspelet mellan delaktighet och tvång kan 

fungerar. En ambition med min studie är att få veta hur olika professionella upplever och ser 

på delaktighet och motivation i sitt arbete med missbruksproblematik och tvångsvård. Vidare 

har jag även ett stort intresse av att få veta hur de professionella resonerar kring samsjuklighet 

eller dubbeldiagnoser och problemet med att människor faller mellan stolarna. Det finns ett 

evigt dilemma i vår värld, det gäller hönan och ägget vilket kom egentligen först? Av någon 

anledning verkar detta dilemma även finnas inom samsjuklighet mellan missbruk och psykisk 

ohälsa där den stora frågan är vad som kom först och inte som den borde vara: vad behöver 

den här personen? Det ska bli intressant att få följa den missbruksutredning som Gerhard 

Larsson har drivit i snart två år. Han har nu lämnat sitt betänkande över de förändringar han 

anser behöver göras, om de löser dilemmat om hönan och ägget eller missbruk och psykisk 

ohälsa får framtiden utvisa. 
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Bakgrund 

Under snart 100 års tid har vi i Sverige haft tvångsvårdslagstiftning för personer med 

missbruksproblematik, från början gällde det alkoholister men att idag berörs alla former av 

alkohol- och substansmissbruk av lagstiftningen. Det huvudsakliga syftet med 1913 års 

tvångsvårdslagstiftning av alkoholister var att skydda samhället från missbrukarna, detta 

skulle förändras i 1931 års alkoholvårdslag då de behandlande åtgärderna och omsorgen om 

individen fick en mer framstående plats (Segraeus, 2005). 1955 förändrades lagstiftningen på 

nytt, det var inga större omställningar förutom att möjligheten till tvångsingripande vidgades. 

Från att ha haft en vag formulering som: hemfallenhet åt alkoholmissbruk (ibid., s.85) 

ändrades direktiven till att det endast behövdes konstateras att missbruket ledde till skada för 

den enskilde eller annan. I och med denna ändring fördubblades ärendena hos 

nykterhetsnämnderna på ett år (ibid.). Enligt socialtjänstlagen (SoL) från 1980 ska insatser 

från socialtjänsten präglas av frivillighet och alla beslut ska fattas i samråd med den enskilde, 

tvångsvård ses som ett undantag. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kom 1982 

och betraktas som en komplementlag till SoL, en nyhet i lagen var att den även kom att gälla 

narkotikamissbrukare. 1989 formulerades LVM-lagen om till att kommunerna skall bereda 

vård enligt LVM om förutsättningarna är uppfyllda, i 1982 års version stod det att 

kommunerna kan bereda vård enligt LVM. (ibid.) 

 

Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han 

eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd 

för att komma ifrån sitt missbruk.(Sveriges Lagar, 2008, 3 § LVM) Tanken med lagen är inte 

att det ska vara en långsiktig behandlande och rehabiliterande insats utan arbetet ska sträva 

mot motiverande insatser. Det finns alltså en skillnad enligt lagstiftningen när det gäller 

behandling och motivation (Billinger, 2000). Socialstyrelsen har tagit fram nationella 

riktlinjer för missbruk- och beroendevård där de lämnar rekommendationer för metoder 

(enligt ett faktaunderlag) som fungerar för olika grupper. Det är sen upp till de olika 

verksamheter som arbetar med målgruppen att avgöra vilka behandlingsmetoder eller insatser 

de vill använda (Socialstyrelsen, 2007). 

 

När det gäller litteratur och forskning om delaktighet och motivation inom socialt arbete finns 

det ett brett utbud att tillgå. Till detta arbete fann jag böcker som Motivationsarbete av Per 

Revstedt (2002) och antologin Meningsskapande och delaktighet – om vår tids 
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socialpedagogik (Molin, Gustavsson & Hermansson, red., 2008) intressanta och givande för 

min analys och slutdiskussion. 

  

Den litteratur och tidigare forskning om som jag funnit om motivations- och 

delaktighetsarbetet ur professionellas synpunkt när det gäller tvångsvård av vuxna 

missbrukare är en avhandling och en antologi som på olika sätt berör ämnet. Jag tar även upp 

en avhandling som är skriven utifrån ett klientperspektiv när det gäller motivationsarbete 

inom tvångsvård av vuxna missbrukare. Den första avhandlingen, Kajsa Billingers Få dem att 

vilja – motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare (2000), är nog den 

forskning som kommer närmst min egen studie. Billinger skriver om personal på LVM-

institutioner och hur de ser på motivationsarbete och delaktighet, medan jag vill belysa hur 

professionella, inom olika yrkesgrupper som möter personer som har/haft LVM-beslut, ser på 

motivations- och delaktighetsarbete. Mina informanter kommer från yrkesgrupper som: 

enhetschef socialtjänst, utredningssekreterare LVM-institution, beroendestödjare i ett 

beroendestödteam och frivilligorganisation.  

 

Den andra avhandlingen är Mats Ekendahls Tvingad till vård – missbrukares syn på LVM, 

motivation och egna möjligheter (2001), där fokus läggs på den andra parten inom LVM: 

personen, den enskilde, klienten, brukaren eller vilket begrepp man väljer att använda. Han 

skriver om motivationsarbete från andra sidan, jag skriver ur professionellas synpunkt, han ur 

klienters. 

 

Antologin Tvångsvård vid missbruk – LVM i teori och praktik (Arlebrink & Larsson 

Kronberg, red., 2005) innehåller kapitel av olika författare som har någon form av 

forskaranknytning till tvångsvård. Det är en bok som ger intressant information på flera olika 

områden inom LVM, dock berör den inte konkret området för min studie eftersom inget av 

kapitlen handlar om professionellas syn på delaktighet och motivation inom tvångsvård. Ulla 

Holms kapitel Förhållningssätt bland personalen på institutioner (s.171-196) är nog den text 

som kommer närmast mitt syfte även om hon inte direkt skriver om motivation och 

delaktighet. 
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Syfte 

Det övergripande syftet med min undersökning är att belysa och jämföra hur olika 

yrkesverksamma tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur individer som behandlas 

under tvångsvård kan motiveras till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Jag vill även lyfta 

fram vilka tankar och upplevelser som finns bland yrkesverksamma när det gäller människor 

som ”hamnar mellan stolarna” på grund av att de har dubbeldiagnoser eller inte uppfyller krav 

för olika lagstiftningar. 

 

 

Frågeställningar 

Mina centrala frågeställningar är:  

Hur arbetar olika professioner socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? 

Skiljer sig motivations- och behandlingsarbetet inom tvångsvård jämfört med frivilligvård? 

Vilka tankar finns hos olika professioner kring individer som hamnar mellan lagstiftningar? 

 

 

Metod 

När jag funderade över vilken forskningsmetod som bäst skulle gagna min studie kom jag 

fram till att kvalitativa intervjuer med professionella var det som skulle ge mig mest 

information. I utformningen av min metod har jag till största del utgått från Kvale och 

Brinkmann (2009). 

 

Urval 

Urvalet till intervjuerna var ett strategiskt urval då jag tillfrågade informanterna utifrån den 

yrkeskategori de hade. Min tanke var att intervjua personer från olika professioner utifrån 

vilka en person som döms till tvångsvård möter, som att följa ett fiktivt fall. Genom ett sådant 

urval ville jag skapa en möjlighet att få en inblick i hur arbetssätt mot delaktighet och 

motivation kan se ut för en person som döms till tvångsvård, processen från anmälan, 

utredning, behandling, eftervård till stöd. Sammanlagt genomfördes 4 intervjuer, fyra av 

informanterna är verksamma i samma kommun medan den femte har sin arbetsplats i en 

annan kommun. Anledningen till att urvalet har fördelats på två kommuner är att en av 

verksamheterna inte fanns i den kommun som övriga tre fanns. Informanterna bestod av: en 

enhetschef inom socialtjänsten som tidigare arbetat som socialsekreterare och som varit och är 
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delaktig i många LVM-ansökningar, en beroendestödjare som arbetar inom ett 

beroendestödteam och möter både personer innan de blir aktuella för en LVM-utredning och 

personer som har varit på LVM-hem, en person som är utbildad socialpedagog och som 

arbetar som utredningssekreterare på en LVM-institution och två personer som är mycket 

aktiva inom en frivilligorganisation som dagligen möter personer som har varit dömda till 

tvångsvård. Utifrån detta urval kände jag att jag skulle få möjligheten att få ett så brett 

professionellt perspektiv som möjligt på hur yrkesverksamma praktiskt arbetar för att få 

personer i tvångsvård motiverade till att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess. 

 

Genomförande 

Kvale och Brinkmann tar upp vad de kallar halvstrukturerade forskningsintervjuer med 

inspiration i den fenomenologiska filosofin. En intervjuform där man vill ta fasta på 

informantens livsvärld och dess upplevelse av ett visst ämne, varken ett öppet vardagssamtal 

eller ett slutet frågeformulär. När jag skrev mina intervjuguider utgick jag från 

halvstrukturerade intervjuer, tanken med mina intervjuguider var att de skulle vara 

vägledande mallar under intervjun men att det var informantens berättelser som stod i 

centrum. Guiderna användes på det sätt att jag kunde bocka av så att de saker jag ville få med 

kom med i intervjun, men att det fanns utrymme för fördjupande följdfrågor under intervjuns 

gång. Jag valde att skicka ut intervjuguiderna tillsammans med ett följebrev till varje 

informant för att han eller hon skulle få möjlighet att förbereda och fördjupa sig i frågorna för 

att kunna ge så genomtänkta och täckande svar som möjligt. I följebrevet skrev jag även med 

mitt övergripande syfte och preliminära frågeställningar så att informanterna skulle få en 

djupare förståelse för vad det var jag ville få fram med intervjuerna.  

 

Då jag skrev intervjuguiderna och under intervjuns gång försökte jag ha olika aspekter, som 

Kvale och Brinkmann skriver om (ibid. S. 43-44), i åtanke. Jag utgick i intervjuerna från att få 

ta del av informanternas tankar och upplevelse i sin professionella roll kring ämnet i fråga. 

För att tolka meningen i centrala teman ledde jag medvetet genom mina intervjuguider in 

informanterna på de centrala teman som jag ville höra deras tankar kring, en fokusering. I 

intervjuerna var jag ute efter kvalitativ kunskap, informanternas individuella deskription av 

ämnet och deras specifika upplevelser. Jag försökte hela tiden hålla en medveten öppenhet 

och känslighet inför det de berättade och lyssna till mångtydigheten, däremot upplevde jag 

inte att informanterna förändrade sig under intervjuns gång eller kom till nya insikter kring ett 
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tema. Enligt min uppfattning fanns det ett mellanmänskligt samspel i intervjuerna och att de 

blev positiva upplevelser både för informanterna och för mig som intervjuare. 

 

Jag spelade in intervjuerna och förde anteckningar under intervjuns gång, detta för att undvika 

omtolkning av det som sades under intervjuns gång. Alla informanter informerades och 

tillfrågades om inspelning både i följebrevet och vid intervjutillfället. Varje intervju var cirka 

1 timme lång och efter intervjutillfället frågade jag informanterna om det var okej att jag 

kontaktade dem igen om jag skulle behöva komplettera något. Varje intervju transkriberades 

och sammanställdes till skriftspråk. Precis som Kvale och Brinkmann tar upp finns det en risk 

med att skriva ut intervjuer från muntligt språk till skriftligt, man tappar mycket av den 

sociala interaktion som finns i det talade samtalet. ”Att transkribera innebär att transformera, 

att ändra från en form till en annan.”(ibid., s.194), det är min bedömning och tolkning av 

intervjusamtalet som jag skriver ned. Därför valde jag att skicka ut en utskriven kopia på varje 

intervju till respektive informant för att ge dem möjlighet att läsa igenom och kontrollera så 

att de inte kände att jag omtolkat deras ord eller om de ville lägga till något. 

 

Kritik av metod och urval 

De möjligheter jag kunde se med att använda mig av halvstrukturerade intervjuer i studien var 

informanterna gavs utrymme för att utveckla och fördjupa sina svar. Genom intervjuguider 

och följdfrågor fick jag ett material som återspeglade vad informanterna tänkte kring ämnet. 

De brister som jag kan se med forskningsmetoden är att den ger en individs syn på hur en 

organisation/arbetsplats arbetar med och kring ämnet. Om jag istället hade använt mig av 

observationer eller fokusgrupper (såsom Billinger (2000) gjorde i sin avhandling) för 

intervjuer kanske materialet hade sett annorlunda ut och jag hade kanske sett andra saker som 

jag funnit relevanta att lyfta för studien. Om jag använt mig av dokument analys som metod 

för studien och studerat till exempel de dokument som finns för riktlinjer på arbetsplatserna 

hade jag kanske kunnat genomföra en mer jämförande studie mellan olika 

organisationer/arbetsplatser och hur deras riktlinjer säger att de ska arbeta med ämnet i fråga. 

 

Jag formulerade mina intervjuguider utifrån det syfte och de frågeställningar jag hade tagit 

fram. Därefter gjorde jag ett strategiskt urval av informanter utifrån vad jag trodde skulle ge 

en så heltäckande bild som möjligt av vilka professionella människor en person med 

missbruksproblematik möter när han eller hon blir aktuell för LVM. Det var fyra mycket bra 
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och intressanta intervjuer med kunniga människor inom sitt yrkesområde. Dock har jag i 

efterhand kunnat vara något självkritisk i att jag ville mer med mina frågor än vad en del av 

informanterna hade möjlighet att ge. En del svarade mer utifrån den lagstiftning de har att 

rätta sig efter än socialpedagogik och motivation. Men jag tycker ändå att jag istället fick fram 

annan intressant information som jag inte hade tagit med i mina beräkningar från början, t.ex. 

att det i första hand är viktigast att hindra en människa från att dricka eller droga ihjäl sig, 

motivationen kommer senare i behandlingsarbetet. En förståelse för hur processen ser ut och 

hur det fungerar.  

 

Etiska frågeställningar 

Vilka goda effekter kan min undersökning ge? Det är en av de frågor som Kvale och 

Brinkmann (2009) ställer sig när de diskuterar olika etiska aspekter i sitt avsnitt om etik. 

Vilka effekter mitt arbete kan leda till kommer jag att reflektera över i min diskussion. 

Däremot har jag använt mig av en del andra av Kvale och Brinkmanns etiska aspekter i 

utformningen av min undersökning. Jag har genom följebrev och muntlig information skaffat 

mig samtycke från alla mina informanter om att få utföra intervjuerna med dem. Då jag 

förklarade syftet med undersökningen och vilka frågeställningar mitt arbete bygger på lät jag 

informanterna få en fördjupad förståelse av varför de deltog i studien. Jag har försökt hålla en 

öppen och ärlig inställning gentemot mina informanter genom följebrev, intervjuguider och 

intervjuer. I följebrevet och vid intervjusituationen informerade jag om att materialet kommer 

att avidentifieras genom hela arbetet och att allt intervjumaterial skulle analyseras av mig och 

förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Även om det för en del informanter inte var av 

vikt att han/hon förblev anonyma kunde jag inte se att det varken skulle gagna eller stjälpa 

mitt arbete och valde därför att bevara deras konfidentialitet. Kvale och Brinkmann tar även 

upp att det är viktigt att fråga sig vilka konsekvenser undersökningen kan ha för personerna 

som deltar, jag har ställt mig frågan både före och efter intervjusituationerna. Före varje 

intervjusituation fanns en viss risk att någon informant kanske skulle säga något som han/hon 

inte skulle vilja stå för, i sin professionella roll, senare och därför skulle konfidentialiteten 

vara än viktigare. Men efter varje intervjusituation stod det klart för mig att alla mina 

informanter var så trygga i sin roll som professionella och klara över vilka tankar de hade 

kring ämnet. Som fjärde aspekt tar Kvale och Brinkmann upp forskarens roll och hur den 

påverkar undersökningen, jag vill här lägga in även den maktsymmetri som de skriver om då 

jag tycker det hör ihop med min roll som forskare. Jag har inte upplevt att min roll som 
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forskare har påverkat undersökningen nämnbart, jag har varit en upptäcktsresande på jakt 

efter de upplevelser och den kunskap mina informanter har velat dela med sig av. Däremot 

finns alltid maktaspekten där jag som intervjuare har makten att styra samtalet, dock har jag 

upplevt att den ojämna makten utjämnades något av mina informanters yrkesroller och den 

intervjuform jag valde. Det var de som lärde mig om sina tankar kring ämnet inte tvärtom. Jag 

tror att det hade varit större ojämnhet i makten om jag istället hade valt att intervjua klienter 

som befinner sig eller har befunnit sig i tvångsvård, då de redan i sin position i vården hade 

varit i underläge. Som sista del i mina etiska funderingar har jag reflekterat över Kvale och 

Brinkmanns avsnitt om utskrifter då jag gjorde transkribering på mitt intervjumaterial. Det var 

ett medvetet val att skriva om intervjuerna i mer flytande skriftlig form, både för att underlätta 

för mig själv och för informanterna när de skulle få läsa igenom dem. Då det var min 

bedömning och tolkning av intervjuerna som skrevs ut valde jag att skicka ut dem till 

informanterna för att var och en skulle få möjlighet att läsa igenom och se så att jag inte 

omtolkat deras ord eller om de ville komplettera sina uttalanden. 

 

Reliabilitet och validitet 

Jag väljer att belysa reliabilitet även om det i sin vanliga mening kan vara svåranpassat till 

kvalitativa intervjuer. Den form av intervju jag har utfört har inte tillförlitligheten att någon 

annan kan göra om samma intervju med samma guide och få samma svar från informanten. 

Troligtvis skulle svaren vara liknande de jag samlat in men ändå inte fullt ut de samma. Men 

om jag däremot utgår från Kvale och Brinkmanns (2009) omtolkning av detta begrepp kan jag 

se att intervjuerna har en hög grad av reliabilitet i en moralisk mening då jag upplever alla 

mina informanter som pålitliga personer och att de troligtvis skulle ge liknande svar till en 

annan intervjuare med samma intervjuguide. Jag hoppas att mina utskrifter av intervjuerna 

även de håller en god reliabilitet, dock kan jag inte ge svar på det eftersom jag varit ensam om 

att skriva ut dem och kan inte jämföra två utskrifter av samma intervju från två olika författare 

med varandra. Däremot försöker jag öka reliabiliteten för utskrifterna genom att låta 

informanterna ta del av dem. 

 

Hur stor validitet, sanningsvärde finns det i studien? Fångar materialet den verklighet man 

avsett att studera? (Berglund, 2000, s.73) Jag vill här återknyta till föregående text om 

reliabilitet där jag antar att jag finner mina informanter som pålitliga och att de på ett korrekt 

sätt beskriver de verksamheter de kommer från och arbetssätten som råder där (Kvale & 

Brinkmann, 2009). De är alla representativa för den yrkeskår de kommer från. I mycket 
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återspeglar materialet det som intresserar mig och som var mitt syfte att finna. Dock kan 

validiteten brista något i att jag, på grund av mina egna val av frågor och informanter, inte 

fick så mycket om socialpedagogik i tvångsvård som jag hade hoppats. Vidare kan jag efteråt 

ställa mig frågan om studiens validitet har påverkats av valet att skicka ut intervjuguider i 

förväg. Är det rätt att anta att människor svarar annorlunda på grund av att de ges möjlighet 

att tänka igenom sina svar genom att ta del av frågor i förväg? Kanske, men jag tror att det är 

beroende på vilka svar frågorna är tänkta att leda till. Min tanke med intervjuerna var att få en 

så bred bild som möjligt över hur professionella arbetar och tänker kring delaktighet och 

motivation inom tvångsvård. Genom valet av att skicka ut intervjuguider i förväg hade jag en 

förhoppning om att få så mycket information som möjligt om ämnet och öka chanserna till ett 

bra sanningsvärde i studien. 

 

Litteratursökning 

Då jag sökt litteratur har jag använt mig av sökord som: LVM, tvångsvård, missbruk, 

socialpedagogik, Empowerment, delaktighet, motivation, etik, MI, KBT, Återfallsprevention. 

Jag genomförde sökningar både i SOFIA (Högskolan Västs bibliotekskatalog) och LIBRIS 

(söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek). Även på www.uppsatser.se och DiVA gjorde jag sökningar med 

ovanstående sökord.  

 

Analys 

I min analys har jag inspirerats av vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för bricolage 

(s.251) som står för att man plockar ihop de verktyg som finns till hands även om de inte var 

avsedda för uppgiften i fråga. Man skapar en mening genom olika ad hoc-metoder (ibid. 

s.251) och teoretiska ansatser. Kvale och Brinkmann tar upp 13 olika ad hoc tekniker (ibid., 

s.252) i sin bok, de är: 1) lägga märke till mönster och teman, 2) se rimlighet, 3) ställa 

samman, 4) skapa metaforer, 5) att räkna, se vad som finns, 6) att skapa kontraster, att göra 

jämförelser, 7) skiljande variabler, 8) underordna enskildheter under det allmänna, 9) dela upp 

i faktorer, 10) konstatera relationer mellan variabler, 11) hitta mellanliggande variabler, 12) 

bygga en logisk kedja av belägg, 13) skapa ett begreppsligt/teoretisk sammanhang. 

 

När jag analyserade mitt material läste jag utifrån det syfte och de frågeställningar som jag 

hade, jag sammanställde punkter utifrån de frågor som fanns i frågeguiderna och använde 

dessa för att plocka ut teman i texterna. Vidare sökte jag också mönster och teman som inte 

http://www.uppsatser.se/
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togs upp i de punkter som jag sammanställt, detta gällde teman som kom upp spontant från 

informanterna och som återkom under flertalet av intervjuerna. När jag hade plockat ut de 

genomgående teman som intresserade mig och som var relevanta för studien, gick jag åter 

igen igenom texterna för att sammanställa dessa med vad varje informant berättat och hur de 

beskrivit sin upplevelse av ämnet. Detta för att få en sammanhängande empiri med fokus på 

hur informanterna uttryckt sig och vad de ville föra fram i diskussionen. När resultatet var 

skrivet utifrån sammanställningarna ställde jag den, i analysen, gentemot de teorier som jag 

valt att bygga studien på för att göra en återkoppling. Jag ville genom denna återkoppling 

skapa ett teoretiskt sammanhang mellan empiri och teori. 

 

Jag har valt att presentera resultatet utifrån följande teman/rubriker: tvångsvård i olika 

professioner, tvångsvård kontra frivilligvård, motivationsarbete mot delaktighet, att hamna 

mellan stolarna och samverkan. Därefter beskriver jag i analysen hur jag återkopplar empirin 

till de teoretiska perspektiv och begrepp som jag använder mig av i studien. Jag har valt att 

presentera analysen i rubrikerna: Empowerment, socialpedagogik, delaktighet och motivation. 

 

 

Teoretiska perspektiv 

Jag kommer här nedan redogöra för de teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till grund 

för min studie. I mitt syfte presenterar jag de begrepp som ligger till grund för min teoriram: 

socialpedagogik, motivation och delaktighet. Jag väljer att analysera resultatet mot två 

teoretiska perspektiv, empowerment och socialpedagogik, och mot delaktighet och motivation 

som centrala begrepp. Utifrån professionellas perspektiv vill jag se på delaktighet för klienter 

och hur klienterna skulle kunna få egenmakt över sitt liv och sin situation. Jag vill även 

analysera utifrån hur motivationsbegreppet kan ställas i förhållande till tvångsvård, hur 

professionella arbetar för att motivera klienter till att vilja förändra sig. Genom det 

socialpedagogiska perspektivet vill jag återknyta både till delaktighet men även till sociala 

konstruktioner, att vara avvikare och att mista sin tillhörighet och sitt nätverk. Anledningen 

till att jag valde dessa perspektiv och begrepp är dels för att jag tycker de går in i varandra och 

fungerar bra tillsammans för att täcka det område jag har för avsikt att titta på. Men jag ville 

även ge socialpedagogik en stor plats eftersom det har spelat en stor och avgörande roll 

genom hela utbildningen till socialpedagog och för att jag ville använda de kunskaper jag 

hade tillägnat mig och fördjupa dem i studien. 
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Empowerment 

Adams (2008) skriver om hur empowerment står för människors kapacitet att ta kontroll över 

de omständigheter som finns i deras liv. Att individen kan utöva makt och nå sina egna mål 

och under den processen få möjlighet att hjälpa sig själv och höja kvalitén i sitt eget liv. 

Empowerment betyder olika saker för olika människor och olika grupper, ur ett vetenskapligt 

teoretiskt perspektiv kan det användas kring människors relation till makt och maktlöshet i 

samhället. Medan det ur ett retoriskt perspektiv kan användas argumenterande för att 

människor ska få makt och göra anspråk på den. (ibid.) 

 

 En stor del av empowerment är delaktighet (ibid.), människor har rätt till att vara delaktiga 

och de vinner på att få vara delaktiga. Även verksamheter tjänar på delaktighet genom att 

kunna inkludera fler individer. Men människor får inte kontroll över sin situation enbart 

genom att bli inbjudna till att vara delaktiga, de måste känna att de har kontrollen genom 

medvetandegörande. Även om de känner att de har kontroll kan det behövas stöttning och 

hjälp i att behålla och utöva sin makt. Ibland kan det vara så att människor inte vill vara 

delaktiga eller har möjligheten att ta kontroll över sin situation, det är där tvångsvården kan 

komma in om personen lever ett destruktivt liv. Det viktiga för de professionella är att hela 

tiden sträva mot att personen ska få makt och kontroll över sin situation. 

 

Genom att plocka fram ordet power ur empowerment får man fram den centrala delen, makt 

som kan vara både positiv och negativ (ibid.). Makt kan upplevas som en tillgång eller en 

motiverande faktor hos en människa. Det kan även utövas från en människa över en annan, 

positivt genom stöd eller skydd och negativt genom tvång eller övergrepp. Inom tvångsvård 

utövas tvång, som säkerligen upplevs som kränkande av klienten men det görs av en god 

anledning av den professionella. Han/hon försöker utöva en positiv makt genom tvångsvård 

för att rädda klienten som ser det som negativ makt. I ett fall som detta spelar makten in i 

form av att förhindra något från att hända, förhindra att klienten dör till följd av sitt missbruk. 

Det finns alltid en maktaspekt i förhållandet mellan klient och hjälpare (Skau, 2007). Är en 

människa i behov av hjälp från en annan skapas en maktrelation mellan de båda där den 

hjälpsökande är i underläge. 
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Socialpedagogik 

En viktig del i socialpedagogik är människans fria vilja, Mathiesen (2000) för fram olika 

grunder för varför detta är en så viktig del. Dels tar han upp att människan skiljer sig från 

djuren, våra handlingar styrs inte bara av instinkter utan vi kan agera både rationellt och 

reflekterande. Vi kan använda vårt förnuft till att tänka över våra handlingar och välja mellan 

olika alternativ. Eftersom vi lyfter fram den fria viljan som central och viktig lyfter vi även 

fram att människan är ansvarig för sina handlingar och att hon därmed är ett subjekt i sitt eget 

liv. Människan kan vara aktör i sitt eget livsprojekt om hon vill, dock kan hon ibland behöva 

stöd och metoder för att klara av att vara aktör.  Mathiesen menar på att denna människosyn 

ligger till grund för Paul Natorps karaktärisering av socialpedagogiken som viljans pedagogik. 

 

Madsen (2006) skriver om inklusion och exklusion i det moderna samhället utifrån ett 

socialpedagogiskt perspektiv. Inklusion finns både på det samhälleliga planet och på det 

individuella planet. Då professionella behöver gå in på det individuella planet och stötta eller 

hindra personen från destruktiva handlingar är det viktigt att man ändå försöker inkludera 

personen, göra den delaktig i det som sker. Att ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt som 

sätter individen i första rum och strävar efter att arbeta för hans eller hennes bästa utifrån vad 

personen själv har för mål.  

 

Berglund (2000) tar upp vikten av att passa in någonstans, blir man exkluderad från det 

”normala” samhället söker man sig till världar där man kan få vara delaktig. Att börja 

missbruka kan vara en del av att få vara med i en gemenskap, att vara delaktig. Alla sociala 

grupper gör upp regler för hur medlemmarna ska bete sig, bryter man dessa regler blir man av 

omgivningen sedd som avvikare (Becker, 2006). Genom att tillhöra en avvikande grupp blir 

omgivningen istället avvikare från de regler som den lilla gruppen har. Att vara avvikare är 

beroende på från vems perspektiv man ser det (ibid). Människor som missbrukar droger eller 

alkohol blir avvikare i normsamhällets ögon och blir därmed exkluderad i och med sitt 

beteende. Det leder till att man skaffar sig nya nätverk eller grupper som accepterar det 

beteende man själv har, oftast innebär det att gruppen också består av personer som 

missbrukar eller lever under liknande livsförhållanden.  

 

Delaktighet 

Delaktighet är ett begrepp som återfinns både i empowerment och socialpedagogik. En stor 

del i socialt arbete är att genom delaktighet få med människor mot de mål de själva strävar 
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efter. Då människor behandlas i tvångsvård är det ofta inte de själva som sökt hjälpen utan 

myndigheter bestämmer att de ska få hjälp till att förändra sitt destruktiva leverne. För de 

människor som arbetar och möter dessa personer blir det extra viktigt att jobba mot 

delaktighet för att möjliggöra förändringsprocessen. Genom de normer och regler som finns i 

samhället skapas också ett utanförskap för de människor som har sociala problem och inte 

följer normerna. Som Gustavsson (2008) tar upp är motbilden till utanförskap delaktighet och 

olika myndigheter som finns i samhället vill göra de människor som står utanför delaktiga i 

samhället, för det mesta genom frivillig stöttning men när inte det fungerar tas tvångsvård till. 

Det blir ett ansvar i samhället att hjälpa människor med sociala problem så de kan inkluderas i 

gemenskapen. Enligt Gustavsson är en stor anledning till att begrepp som integrering och 

delaktighet växer fram på grund av att nya sociala problem konstrueras. De blir lösningar på 

utanförskapsproblem. 

 

Motivation 

Genom att skapa en meningsfullhet hos en människa skapas också motivation, om det finns 

realistiska mål som individen själv satt upp blir personen också motiverad till att förändra sig. 

Revstedt (2002) beskriver en motiverad klient som en person som samarbetar aktivt. Vidare 

tar Revstedt upp att alla människor vill ha mål i livet, vi är målinriktade, människor vill ha en 

mening i sitt liv. Dock är det viktigt att tänka på att denna mening kan vara olika för olika 

människor. Men det finns en livskraft hos alla människor, längst inne finns det en positiv 

kärna även hos den mest destruktiva klienten. Genom att som personal försöka ha en positiv 

människosyn, strävar han/hon efter att hela tiden se denna positiva kärna hos de människor 

man möter. Den professionella försöker finna den kärna hos klienten som driver honom eller 

henne till att klara av att förändra sig, som skapar motivation. Revstedt skriver att om alla 

människor har en positiv kärna med möjlighet till förändring finns det heller inga hopplösa 

fall, då kan alla människor också förändra sig eller sitt beteende. Det är viktigt att som 

professionell arbeta med sin egen människosyn för att klara av att motivera och hjälpa även de 

människor som man kan uppleva som hopplösa. Klienten kan påverkas av den positiva 

människosynen genom att den professionella ger positiva förväntningar. På samma sätt kan 

den professionella minska möjligheterna till förändring om han/hon utstrålar hopplöshet över 

klient och dess situation. Det blir då en negativ bekräftelse istället för en positiv som kan 

skapa motivation. Genom att alltid se positivt och tro på möjligheter och förändring behöver 

aldrig den professionelle ge upp ett ärende eftersom han/hon alltid kan söka vidare efter 

alternativa vägar. Revstedt tar upp att man som professionell kan välja att se de begränsningar 
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som finns för klienten och skapa möjligheter utifrån den ram som finns. Men han påpekar 

även i sin bok att i motivationsarbetet har alla, oberoende på om man accepterar det eller ej 

ansvar för sin livssituation och för vem man är. Det finns alltid en möjlighet att ta ansvar eller 

låta bli, den professionelle finns där som stöttning i arbetet. För att kunna göra ett fritt val 

måste individen vara medveten om vilka möjligheter som finns, det är där professionella kan 

komma in för att hjälpa och vägleda. Ett självförverkligat och meningsfullt liv innebär att man 

väljer att ta ansvar för sig själv och att ta tillvara sina möjligheter (Revstedt, 2002). 

Motivation mer konkret innebär inte i första hand en yttre förändring av klientens beteende 

och livssituation, utan snarare en inre förändring. Den professionella vill möjliggöra att 

klientens livskraft stärks, om den inre kärnan blir starkare kan det leda till ett mindre 

destruktivt leverne. 

 

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall – LVM 

Nedanstående text refereras ur Sveriges Lagar, 2008.  

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 1988:870) är tänkt att komplettera 

socialtjänstlagen (SoL 2001:453) i de fall en missbrukare inte kan beredas nödvändig vård i 

frivilliga former (Gustafsson, 2005). Vård enligt SoL har alltid företräde om den enskilde kan 

beredas vård därigenom. Socialnämnden har ett ansvar för missbrukaren genom 5 kap. 9§ SoL 

att aktivt sörja för att en person med missbruksproblematik får den hjälp och vård han 

behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Vidare ska nämnden i samförstånd med den 

enskilde planera hjälp och vård och se till att planen fullföljs. Men vad händer vid de tillfällen 

den enskilde inte vill? 

 

LVM finns att tillgå vid de tillfällen som den enskilde själv inte vill, men för att det ska tas ett 

beslut i förvaltningsrätten krävs att personen uppfyller vissa krav. Enligt LVM 4 § ska 

tvångsvård beslutas om: 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat 

sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
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b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

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

 

Enligt 6§ har alla verksamheter som regelbundet kommer i kontakt med missbrukare en 

skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de får vetskap om att någon kan vara i 

behov av vård enligt LVM, även läkare och sjukvård har denna skyldighet om de upplever att 

den enskilde inte kan få behövlig vård inom deras egen verksamhet. Socialnämnden i sin tur 

ska inleda en utredning vid inkommen anmälan, detta gör de genom socialtjänsten. Efter att 

socialsekreterare gjort en utredning ska nämnden ta beslut om man ska ansöka om LVM för 

den enskilde hos förvaltningsrätten. Den enskilde har rätt att försvara sig i förvaltningsrätten 

och att ta del av all information om honom som finns i utredningen. 

 

I LVM 3§ tas det upp att tvångsvårdens syfte är att lyckas motivera individen till att frivilligt 

vilja ta emot vård och stöd för att på så sätt lyckas ta sig ur sitt missbruk. Det är alltså 

inskrivet i lagen att professionella som arbetar med denna målgrupp hela tiden ska sträva mot 

att motivera den enskilde till att själv vilja förändra sig. 

 

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT 

Nedanstående text refereras ur Sveriges Lagar, 2008.  

Ett återkommande dilemma vid dubbeldiagnoser som missbruk och psykisk ohälsa är vilket 

som kom först, missbruket ledde till psykisk ohälsa eller man självmedicinerade och började 

missbruka på grund av sin psykiska ohälsa. Ställer man lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT 

1991:1128) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) mot varandra så har LPT 

företräde. En grund till diskussionerna om vilken lagstiftning som bör tillämpas kan ligga i att 

den ena tillhör landstinget och den andre kommunen. 

 

Enligt LPT 3§ skall tvångsvård endast ges om: 

1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning 

2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att 

patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och 
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3.patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av patientens psykiska 

tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke. 

Tvångsvård får inte ges, om patientens psykiska störning enligt första stycket 1 utgör enbart 

en utvecklingsstörning. Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket 2 skall även 

beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig annans personliga säkerhet 

eller fysiska eller psykiska hälsa. 

 

Till skillnad från LVM finns kravet att vid LPT skall det finnas ett läkarintyg medans vid en 

LVM-utredning är det önskvärt med läkarintyg men kan hoppas över om det är uppenbart 

obehövligt. En patient kan vara intagen under fyra veckor utan beslut om tvångsvård från 

rätten, bedöms det att tvångsvården bör fortsätta ska överläkaren i likhet med socialnämnden 

ansöka hos rätten om tvångsvård. En likhet till mellan lagstiftningarna är maxlängden för 

tvångsvården vilken är sex månader. 

 

 

Tidigare forskning 

Kajsa Billinger skrev 2000 en avhandling som heter Få dem att vilja – motivationsarbete 

inom tvångsvården av vuxna missbrukare. Hon analyserar innehållet i tvångsvården ur 

personalens perspektiv; hur de beskriver arbetet (s.9). Billinger har utgått från ett urval av 

institutioner baserat på vilken typ av pedagogisk eller terapeutisk profil de har. De har 

antingen ett psykodynamiskt arbetssätt, 12-stegsprogram, kognitivt perspektiv eller ett 

eklektiskt förhållningssätt. Hennes metodval var dels att följa fokusgrupper och dels 

uppföljande intervjuer. I avhandlingen presenterar Billinger sitt material utifrån de fyra LVM-

institutionerna, som hon väljer att kalla: Dynamo (psykodynamisk utgångspunkt), Minnet (12-

stegsprogrammet), Kogia (kognitiv utgångspunkt) och Tekla (eklektisk utgångspunkt). Under 

varje empiri-kapitel tar hon därefter upp personalens syn och klienternas perspektiv på bland 

annat motivationsarbetet, motivation och tvånget. Hon beskriver i sin avhandling tre olika 

verktyg för att uppnå förändring i motivationen hos klienterna: 

– dels att göra professionella bedömningar och matcha resultatet till behandling. 

– genom att arbeta för att få klienterna att förändra sitt sätt att tänka kunde de få ökad inre 

kontroll. 

– man kunde kompensera för tidigare negativa känslomässiga kontakter genom att personalen 

gav klienten en positiv personlig kontakt. 
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I sin diskussion lyfter Billinger att personalen på de olika LVM-hemmen beskriver helt olika 

bilder av tvångsvården. De hade helt olika former på sitt verksamhetsinnehåll trots att de 

arbetade utifrån samma lagrum. Den största anledningen till olikheterna är att de arbetar 

utifrån olika terapeutiska utgångspunkter. Billinger skriver att det ligger i linje med vad 

lagstiftarens intentioner med lagen är, att en ny typ av behandlingsinriktad tvångsvård ska 

utvecklas. Hon har i sin avhandling presenterat resultatet av utvecklingen från fyra av de 

LVM-institutioner som provat sig fram till behandlingsinriktade metoder. Vidare tar Billinger 

upp att hon i gruppintervjuerna inte kan finna någon specifik beskrivning av 

motivationsarbetet på något av LVM-hemmen. Det beskrivs inte några specifika metoder eller 

tekniker som skiljer sig från det man kan kalla behandling, diagnos eller utbildning. Hon ser 

det som att anledningen till att det inte har lyckats utvecklas ett motivationsarbete som går att 

benämna ordagrant kan bero på att behandlingsmotivation är ytterst komplext, något som inte 

låter sig fångas i en metod eller teknik. Allt är motivationsarbete enligt de informanter som 

Billinger intervjuade, deras kollektiva mening var att man utifrån de förutsättningar som fanns 

utförde bästa tänkvärda motivationsarbete. 

  

Året efter Billinger skrev Mats Ekendahl sin avhandling Tvingad till vård – missbrukarens 

syn på LVM, motivation och egna möjligheter (2001). Denna avhandling inriktar sig istället på 

klientperspektivet, till skillnad från Billinger som inriktade sig på personalperspektivet. Hur 

ser missbrukare på LVM och hur resonerar han/hon kring LVM-vård och motivation till 

förändring. Ekendahl utförde intervjuer med 54 klienter vid fem olika LVM-hem med hjälp 

ett av semistrukturerat formulär. Hans centrala frågor i formuläret berörde om missbrukaren 

inser problemet, vill ha hjälp och är villig att delta i behandling. Utifrån sitt resultat av 

intervjuerna delade han upp klienterna i tre undergrupper:  

– de omotiverade – som inte uppfattade sitt missbruk som det huvudsakliga problemet och 

ville därför inte ha hjälp med det heller. 

– de tveksamma – som uppfattade att de hade missbruksproblem, men inte att de var så 

allvarliga och var därför tveksamma till om tvångsvård var det rätta alternativet för dem. 

– de motiverade – som ansåg att de hade stora problem med sitt missbruk av alkohol och/eller 

droger, de ville ha hjälp med sitt beroende och var nöjda med att delta i behandlingen. 

Ekendahl kom fram till att uppfattningen bland de flesta deltagande klienter var att LVM-

hemmen inte bedrev något effektivt strukturerat motivationsarbete och att just det faktum att 

man tvingats till vård motverkar försök till förändring i motivation till frivillig vård. Man kan 
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även uttolka att tvångsvården kan vara felaktig i vissa fall då en stor del av de intervjuade 

uppgav att de var motiverade till förändring redan före omhändertagandet.  

 

 2005 kom antologin Tvångsvård vid missbruk – LVM i teori och praktik med Jan Arlebrink 

och Marianne Larsson Kronberg som redaktörer. Det är tio författare som presenterar olika 

kapitel med anknytning till LVM. De författare som varit mest intressanta för min studie har 

varit Jan Arlebrink med sina texter om dels etiska aspekter och även om hur individer 

upplever och reagerar på tvångsvård bland annat med känslor som skuld och skam. Han går 

igenom autonomi och integritet som speglar hur människor upplever omvärlden och 

omvärldens beteende gentemot honom/henne. Arlebrink tar också upp missbruket och dess 

orsak, skuld och skam, trosuppfattning och synen på livet. Han beskriver att missbrukaren 

kommer till tvångsvården med ett kognitivt och emotionellt bagage som gör det svårt för 

honom/henne att uppfylla tvångsvårdens mål, att motivera klienten till frivillig vård. 

 

Även Ulla Holms kapitel om förhållningssätt bland personal är intressant. Holm tar upp 

vikten av ett professionellt förhållningssätt, psykologiska strategier och kritiska händelser. 

Hon skriver även om hur viktigt det är med utbildning, kunskap och erfarenhet i rollen som 

behandlare, något som även Gerhard Larsson, som har lett missbruksutredningen, pekar på. 

 

Till sist vill jag även nämna Ewa Gustafsson som är doktor i offentlig rätt och arbetar på 

Socialstyrelsen i Stockholm. Hon skriver i sitt kapitel, Lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM), ingående om lagstiftningens olika delar och vad den betyder. 

 

Sammanfattning 

Billingers (2000) avhandling är intressant i förhållande till min egen studie då hon skriver om 

motivationsarbete inom tvångsvård. I sin studie studerar hon hur professionella resonerar 

kring tvångsvård och motivation. I likhet till mitt eget syfte där jag vill belysa hur 

professionella kan arbeta socialpedagogiskt med personer som tvångsvårdas, att motivera och 

göra individer delaktiga i sin förändringsprocess. Vidare är det intressant med etik och 

förhållningssätt, att professionella har en stor makt över klienterna och det etiska dilemmat 

kring människors självbestämmande och att tvingas till vård. Billinger berör detta i sin 

avhandling där hon beskriver det som en balansgång för professionella, att inte hjälpa för 

mycket eller för lite. 
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Gerhard Larssons missbruksutredning 

Under tre av intervjuerna nämndes ovanstående missbruksutredning ett flertal gånger, det var 

blandade känslor inför den och oro över vad den skulle komma att innebära för de olika 

verksamheterna. Jag har därför valt att kort redovisa för vad Gerhard Larssons 

missbruksutredning går ut på och innebär, för att underlätta för läsaren bifogar jag även 

uppdragets huvuddelar som en bilaga. 

 

Uppdraget i stort gick ut på att kartlägga olika verksamheter och insatser som berör 

missbruksvården, det skulle även beskriva utveckling, nuläge och tendenser av densamme. 

Vidare skulle utredningen bedöma insatser och omfattning av läkemedelsmissbruk och även 

bedöma Statens institutionsstyrelses (SiS) och kriminalvårdens roller och uppgifter på 

området. Statens offentliga utredningar har gett ut en forskningsbilaga till utredningen (SOU 

2011:6), som är en stor del av grunden till missbruksutredningen.  

 

Den 27 april 2011 var det så dags för Gerhard Larsson att efter 2 års arbete lämna 

missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 

2011:35) till barn- och äldreminister Maria Larsson, men vad kom han egentligen fram till? 

Med ett 70-tal konkreta förslag inom åtta reformområden föreslår Gerhard Larsson en 

genomgripande förändring av den svenska missbruks- och beroendevården (Larsson, DN, 

2011-04-27). Jag ska försöka sammanfatta de åtta reformområden där missbruksutredningen 

föreslår utveckling och förändring. 

 

Åtta reformområden (SOU 2011:35): 

 Enligt missbruksutredningen behövs det tidigare upptäckt och kortare interventioner vid 

misstanke om riskfylld konsumtion av olika berusningsmedel. Detta för att försöka 

förhindra utveckling av missbruk och beroende. 

 Genom en tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och landsting tror 

missbruksutredningen att vården kan bli effektivare. En uppdelning där landstinget 

ansvarar för behandling, tillnyktring och abstinensvård och kommunen ansvarar för stöd 

skulle förbättra vård- och stödprocessen för den enskilde. Idag är det många som faller 

mellan stolarna då ansvarsfördelningen inte är tydlig. Dock ska det finnas utrymme för 

flexibilitet utifrån lokala förutsättningar där de två aktörerna kan sluta överenskommelser 

om att överlåta uppgifter sinsemellan. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/71/05/4a710efb.pdf
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 Genom att ge individen en stärkt ställning kan man på bättre sätt ta tillvara på den 

enskildes motivation och erfarenheter i planeringen, genomförandet och utvecklingen av 

vården. Motivation är en avgörande faktor för att vården ska ge resultat.  

 Missbruksutredningens förslag är att det behöver utvecklas system för kvalitetssäkring, 

forskning, kunskapsspridning och kompetensutveckling. På så sätt skulle grunden för en 

mer kunskapsbaserad vård läggas med bättre kvalitet, kunskap och kompetens. 

 Vid vård utan samtycke behöver behandlingsinnehållet, vårdens form och kopplingen till 

efterföljande frivillig vård förbättras för att skapa förutsättningar för en mer effektiv och 

rättssäker tvångsvård. 

 Missbruksutredning vill utveckla polisens och kriminalvårdens insatser för personer med 

missbruk eller beroende genom att förbättra samverkan kring personer som är föremål för 

insatser från landstinget, kommunen, polisen och kriminalvården. 

 Möjligheterna till att behålla en anställning och rehabilitering till arbete skulle förbättras 

om arbetsgivarens arbete med att förebygga riskbruk, missbruk och beroende stöttas. Samt 

om det blev en förbättrad tillgänglighet till insatser inom arbetsmarknadspolitiken och 

socialförsäkringen. 

 

Med denna förändring skapas förutsättningar för tidig upptäckt, en mer tillgänglig, 

individanpassad och kunskapsbaserad vård i hela landet, oavsett om missbruket eller 

beroendet gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. – Gerhard Larsson 

(Larsson, DN, 2011-04-27) 

 

 

Behandlingsmetoder 

I flertalet av intervjuerna återkom vissa specifika behandlingsmetoder som informanterna 

eller deras verksamhet praktiserade. Jag tänker här nedan göra en kort beskrivning av de tre 

metoder som kom upp mest under intervjuerna. 

 

MI 

MI, motiverande intervjuer, är en metod som kom upp vid flera av intervjuerna, det framkom 

att många i personalstyrkorna på de olika arbetsplatserna hade utbildning i MI. 
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Farbring (2010) beskriver MI som en metod som inte är ”färdig” utan som en utvecklande 

metod, det finns alltså inga statiska ramar på vad MI är utan de är föränderliga utifrån nya 

upptäckter. Utgångspunkten i motiverande samtal är att klienten själv ska utforska och 

resonera om sin situation, medan rådgivaren ska finnas till hands som ett stöd i arbetet och 

vara fullt koncentrerad på sin klients upplevelser (ibid.). 

 

Metoden är uppdelad i 2 faser (Miller & Rollnick, 2003): 

Fas 1: under metodens första fas bygger klienten upp sin motivation till förändring, utan hög 

motivation kan förändringsbiten bli svår.  Som rådgivare ska man under de motiverande 

samtalen stötta klienten till att nå motivation och välja sida i sin ambivalens. Många personer 

som söker rådgivning i ambivalenta frågor har låg tilltro till sin egen förmåga till förändring 

och förväntar sig att rådgivaren ska berätta vad han/hon ska göra. I motiverande samtal är 

meningen att man ska bygga upp denna tilltro till klientens egen förmåga, det gör man bland 

annat genom öppna frågor och reflekterande lyssnande. I sin bok rekommenderar Miller och 

Rollnick (2003) att man som rådgivare ska ställa max 3 frågor på rad för att undvika att 

klienten hamnar i en passiv frågo- och svarsroll. De tar också upp hur viktigt det är med 

reflektivt lyssnande. Att reflektera över det klienten säger och gärna återge något i underdrift 

med andra ord än vad klienten använt ökar chansen till att han/hon utvecklar sina tankar och 

funderingar. De lyfter fram fem tidiga metoder (ibid., s.89-111) som är bra att använda vid 

första samtalet och även genom hela processen, dessa är: 1.  Bekräfta, 2. Öppna frågor, 3. 

Reflektivt lyssnande, 4. Summera och 5. Framkalla förändringsprat  

  

Fas 2: När man stärkt angelägenhetsgraden och tilltron till förändring i fas 1 är det dags att 

övergå till fas 2 genom att utarbeta en förändringsplan. Det är bra om man som rådgivare 

börjar med att summera klientens nuvarande situation utifrån vad som kommit fram vid 

tidigare samtal för att på så sätt avrunda fas 1. Därefter använder man sig av så kallade 

nyckelfrågor (ibid., s.165) för att komma fram till vad klienten vill och önskar göra. En 

nyckelfråga är alltid en öppen fråga som är ämnad att få personen att börja tala om förändring. 

Ex på en nyckelfråga kan vara: ”Vad händer härnäst?” (ibid., s.165). Med hjälp av svar på de 

nyckelfrågor man ställt och ens egna råd som professionell, arbetar man sedan tillsammans 

fram en förändringsplan. 
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KBT 

En andra metod som kom upp under vissa intervjuer var KBT, kognitiv beteende terapi, som 

används i behandlande syfte. KBT brukar summeras som ”konsten att göra det som fungerar 

för patienten” (Kåver, 2006, s.21). Det är en evidensbaserad metod som fokuserar på vad som 

händer i nuet framför vad som har hänt i barndomen och dåtid. Kåver beskriver att KBT 

uppfyller kraven för en bevisat effektiv terapimetod genom en väl sammanhållen teori om 

både funktionellt och dysfunktionellt mänskligt fungerande och en mängd olika tekniker för 

att hjälpa patienterna till ett fungerande liv (ibid., s.22) 

 

En KBT-terapi är uppbyggd av fyra olika faser (ibid., s. 200), dock skriver Kåver att det är 

sällan som terapin följer gränserna för dessa faser utan det kan i verkligheten växla fram och 

tillbaka mellan faserna under terapins gång. Hon beskriver faserna i denna ordning som en 

mall för terapeuten för att hålla den nödvändiga strukturen. 

 

1) Bedömnings- och kontraktsfas  

Under denna fas brukar inte behandlingen ses som påbörjad utan meningen är här för 

patienten att se om han vill inleda terapin och terapeuten ska bedöma om hon kan hjälpa 

patienten. Först gör terapeuten en konceptualisering för att sammanfatta det hon vet om 

patienten och hans problem och för att bilda sig en uppfattning om vad patienten behöver. 

Terapeuten får till sig patientens historia genom att han får utrymme att fritt berätta om sig 

själv och hur han upplever sin situation. Därefter ges patienten en rational där terapeuten 

beskriver sin arbetsmodell och varför hon tycker att de ska jobba utifrån denna. En rational 

inom KBT ska innehålla: en logisk beskrivning av en intervention utifrån en teori, kunskap, 

vägledning och information om arbetsmodellen. Ett syfte med att ge patienten en översikt av 

KBT är att skapa hopp, genom att låta honom förstå att det finns kunskap och erfarenhet om 

just hans problem och att terapeuten har denna kunskap (kunskap är något som både Gerhard 

Larsson och Ulla Holm (2005) påpekar vikten av). Första fasen avslutas med ett kontrakt för 

att starta terapin.  

 

2) Inledningsfas 

I denna fas görs en kartläggning där olika verktyg används: Beteendeanalysen bygger på 

information som framkommit i bedömningsfasen som nu systematiseras på ett tydligare vis. 

Det görs även en problemformulering där patientens problem konkretiseras i beteendetermer. 
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Beteendeanalysen och problemformuleringen mynnar sen ut i en gemensam målsättning med 

mål som känns meningsfulla för patienten. 

 

3) Åtgärdsfas 

En kreativ fas där man strävar efter att nå de uppsatta målen genom att erbjuda patienten ett 

alternativ till det gamla sätt han fungerat eller reagerat på. Stommen i fasen är åtgärder riktade 

mot målet. Under hela fasen görs mini-utvärderingar för att kontrollera att patienten 

fortfarande är med i arbetet. Det görs även kontinuerliga omprövningar då ny information 

som kommer fram från patienten kan leda till att beteendeanalys och/eller målsättning inte 

stämmer överens längre. 

 

4) Avslutningsfas 

Arbetet knyts nu ihop på ett sådant sätt att patienten kan använda sig av det han lärt sig även i 

framtiden. Patienten får sammanfatta det han lärt sig, båda gör en utvärdering av 

behandlingen och därefter görs gemensamt ett vidmaktshållandeprogram. Avslutningsvis 

bestäms tider för uppföljningssamtal. 

 

Återfallsprevention 

Som avslutning i nämnda behandlingsmetoder vill jag belysa återfallsprevention som även det 

visat sig vara en väl använd metod bland de olika yrken informanterna representerar. 

 

Återfallsprocessen innebär att man rör sig i motsatt riktning mot tillfrisknandeprocessen 

(Gorski & Miller, 2004, s.21). Gorski och Miller skriver om hur ett återfall är mer än bara att 

börja dricka eller droga igen, det handlar även om attityder och beteenden som leder till aktivt 

användning av den drog man är beroende av. För att tillfriskna behöver man både acceptera 

det faktum att man inte kan använda drogen utan risk och man behöver sluta använda dem.  

 

Det finns nio olika steg i en strukturerad återfallspreventionsprocess (ibid., s.107-115): 

1) Stabilisering – aktivt ta kontroll över sig själv, sina tankar, känslor och sitt beteende efter 

återfallet. 

2) Självskattning – att finna orsaken till återfallen. 

3) Återfallskunskap – hitta kunskapen om återfallen så att man kan förebygga nya i framtiden. 

4) Identifiera varningssignaler – att identifiera signaler som säger att återfallsprocessen är på 

gång.  
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5) Hantering av varningssignaler – varje tecken eller signal representerar ett problem som 

man måste lära sig att förebygga eller lösa när det dyker upp. 

6) Självrannsakan – rannsaka sig själv så man snabbt upptäcker när problem är på gång och 

kan sätta stopp innan man tappar kontrollen. 

7) Se över rehabiliteringsplanen – se över så att ens program för tillfrisknande fungerar för att 

hantera varningssignalerna. 

8) Ta hjälp av andra – genom att informera andra om de varningssignaler man har kan de 

hjälpa en när de börjar ana dem. För fullt tillfrisknande behövs stöd och hjälp från andra, man 

klarar inte det på egen hand. 

9) Uppföljning och vidareutveckling – allt eftersom man förändras i sin tillfrisknandeprocess 

behöver man utvärdera den plan man har för återfallsprevention. 

 

 

Resultat 

Nedan kommer jag att presentera och analysera den empiri jag samlat in, jag har valt att dela 

upp materialet i fyra teman utifrån det syfte och de frågeställningar jag har. Jag har även valt 

att ta med samverkan som ett tema då det diskuterades en hel del under intervjuerna, under 

samverkansrubriken vill jag även lägga in lite av informanternas tankar kring Gerhard 

Larssons missbruksutredning. På varje tema delar jag upp empirin utifrån yrke, jag har valt 

ordningen enhetschef på socialtjänsten (E), utredningssekreterare på LVM-institution (U), 

beroendestödjare inom ett beroendestödteam (B) och yrkesverksamma inom 

frivilligorganisation (F). 

  

Tvångsvård i olika professioner 

Nedan vill jag presentera hur informanterna beskrev sitt arbete med tvångsvård och på vilket 

sätt de berördes av LVM i arbetet. 

 

E: 

Inom socialtjänsten arbetar man i första hand utifrån SoL, LVM fungerar som en 

komplementlagstiftning som tillämpas då man inte kunnat nå en överenskommelse med 

personen det handlar om. Det brukar ske ungefär 4-6 LVM-ansökningar per år i den aktuella 

kommunen, förra året var det 30-tal utredningar enligt LVM men i de flesta av fallen hittade 

man frivilliga lösningar istället. E upplever att det är en framgång att de lyckas nå frivillig 
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vård i så många ärenden då det är lagens intentioner, som de jobbar efter. Skulle de dock inte 

förmå personen att ta emot frivilliga lösningar kan LVM-ansökan gå vidare till 

förvaltningsrätten som avgör om personen ska få ett LVM-beslut eller inte. E berättar att den 

enskilde alltid har full insyn i alla uppgifter om sig själv och att det i förvaltningsrätten är 

hans/hennes arena att föra fram sin syn på saken med hjälp av en företrädare. Det är enligt E 

inte en vinst att få en person dömd till LVM, utan snarare en sista åtgärd för att rädda den 

personens liv. 

 

U: 

U beskriver deras arbete på LVM-institutionen som på ett fängelse med höga staket runt hela 

området, övervakning och låsta dörrar på alla avdelningar. De klienter som befinner sig där 

får inte gå ut när de vill. Vidare berättar U att klienterna inte har permissioner, men att de kan 

få åka hem med personal vid speciella tillfällen. Det behandlings- och motivationsarbete som 

de bedriver enligt de intentioner som står i lagstiftningen är frivilligt för klienterna men U 

berättar att de alltid försöker motivera klienterna att delta. Att klienterna på så sätt använder 

sin tid på institutionen på bästa sätt. 

 

B: 

Uppdraget för beroendestödteamet är att stödja människor som har missbruksproblematik, 

ibland kan ett LVM vara sista lösningen för en del av dessa människor eftersom ett fortsatt 

missbruk skulle leda till en plötslig död. Dock arbetar inte B och hans kollegor med personer 

under tiden som de befinner sig i ett LVM utan med för- och eftervård.  B berättar att de 

arbetar efter ett individuellt upplägg med varje klient då alla har sin egna unika situation. De 

gör uppföljningar av de planer som utarbetas för att se hur det har gått och vilka insatser som 

behövs. Tillsammans med klienten upprättar de en behandlingsplan där de går igenom vilka 

metoder som behövs för att det sociala förändringsarbetet ska fungera. På beroendestödteamet 

har de insatser hos klienter både innan och efter ett LVM, eftervården efter behandling är 

oerhört viktig för att få hållbara resultat.  B berättar om varför han tror att vissa människor 

hamnar i ett LVM, han ser det som att vi har fyra hälsor: psykisk hälsa, fysisk hälsa, social 

hälsa och existentiell hälsa. Den existentiella hälsan talar om varför man behöver göra vissa 

förändringar i sitt liv, har man låg existentiell hälsa ser man inte att man har några problem 

med sitt leverne har man däremot hög existentiell hälsa ser man problemen och förstår att man 

behöver förändra dem. Ett mönster som kan tillämpas på personer inom LVM är att de har 

låga värden på alla hälsopelarna. B menar att vi kan se sociala problem som socialt 
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konstruerade, att våra förväntningar styr klientens beteende. Klienten känner av om det finns 

positiva eller negativa förväntningar från omgivningen, men om han/hon inte bryr sig om 

varken omgivningens förväntningar eller sina egna val och sin utveckling kan en sorts 

hopplöshet infinna sig och personen kan då bli aktuell för LVM eftersom inget längre spelar 

någon roll. 

 

F: 

Även när det gäller frivilligorganisationer så möter de inte personer under tiden som de har ett 

LVM utan finns mer vid eftervårdsbehov för att stötta vid olika situationer. Utifrån den 

uppföljning som görs efter tvångsvård upplever F att man släpper taget om individen för 

tidigt, ekonomin är det som styr i mångt och mycket. Kraven på att personen ska klara det 

själv blir för stora och risken för återfall ökar. F anser att en stor del för att LVM-vård och 

även frivilligvård ska fungera är att man arbetar mycket med motivationen. Det är även 

oerhört viktigt att det är ordnat så att personen kommer ut till en annan miljö, till exempel en 

riktig bostad och att man kommer ifrån de personer som man brukade missbruka tillsammans 

med. Man måste även koncentrera sig på förarbetet innan personen åker till ett 

behandlingshem så att han/hon är motiverad när man åker in för annars blir det bara en 

förvaring. I organisationen möter de nästan dagligen personer som har haft ett eller flera 

LVM, de har olika verksamheter som till exempel boenden, flyttstädning och härbärget. Det 

som F beskriver som positivt med frivilligorganisationer är att man kan möta människor på 

samma plan och prata samma språk till skillnad från socialtjänsten som styrs av lagar och 

förordningar. F upplever tvångsvård som dåligt men att det kan behövas tas till i sista hand för 

att hjälpa/rädda en person. 

 

Tvångsvård kontra frivilligvård 

I följande avsnitt tas informanternas tankar upp kring vilka fördelar och nackdelar de ser med 

tvångsvård och frivilligvård. 

 

E: 

Fördelar med tvångsvård är att man räddar liv där personen själv inte förmår ta de beslut som 

behövs eller göra de förändringar som krävs. Men rent humanistiskt sett är det att föredra att 

personen själv vill vara med på sin förändringsprocess, att känna sig delaktig istället för att 

känna sig överkörd och att någon tar över ens liv. Det bästa är när klienten är med på 

förändringsarbetet på frivillig väg. 
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U: 

Frivilligvård är egentligen det bästa, men om man ska se en fördel med tvångsvård så är det i 

så fall det omedelbara omhändertagandet enligt LVM 13§. Att möjligheten finns att kunna gå 

in och omedelbart omhänderta en person som annars kanske hade dött av sitt missbruk. Men 

om man tittar på forskning så visar det att frivilligvård har mer framgång än tvångsvård så 

frivilligvården är bättre. 

 

B: 

Socialtjänstlagen som är en ramlag är alltid att föredra, anhöriga till unga människor som 

missbrukar tycker ofta annorlunda men de känner en sådan nöd att de tycker att socialtjänst 

och andra professionella måste gå in och göra något. Men B berättar att de inte kan gå in och 

tvångshjälpa människor hur som helst, på samma sätt som att man har rätt att fatta vilka beslut 

man vill förutsatt att man är över 18 år. Människans självbestämmande och rätt att styra över 

sitt eget liv är väldigt långtgående, det finns ingen beteendecensur i Sverige. De gånger det 

faktiskt blir en LVM-anmälan finns det verkligen fog för det. Klientens självbestämmande är 

väldigt stort vilket i grunden är bra, hade det inte varit det och professionella nästan 

godtyckligt hade kunnat fatta beslut hade det funnits en egen rättsapparat bara till alla de 

överklagningar som hade blivit till följd. Något som B finner underutvecklat i Sverige är 

tillnyktringsenheter, TNE, vilket han tycker alla kommuner borde ha. Istället för att alltid 

skicka personer på tillnyktring i celler hos polisen skulle behandlande enheter hjälpa 

individen, de skulle då få en rättvisare bild av klienten eftersom de skulle se personens status 

även när den var nykter och inte bara när han/hon är i fullskaligt missbruk. 

 

F: 

F hoppas att frivilligvård börjar bli mer motiverande då LVM-vård är som fängelse. Är man 

som klient intresserad, vill förändra sitt liv och känner att man kan diskutera med 

socialtjänsten om olika insatser som man behöver, då kommer man tillbaka till nästa möte. 

Men berättar F att om socialsekreteraren hotar med ett LVM, håller sig personen oftast borta 

från socialtjänsten. Vidare anser F att behandlingstiden kan vara för kort både på LVM-

institutioner och inom frivilligvård, att personen kommer hem innan någon förändring har 

skett. 
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Motivationsarbete mot delaktighet 

Jag vill i detta avsnitt lyfta fram dels hur informanterna på sina arbetsplatser praktiskt arbetar 

för att motivera klienter, vilka behandlingsmetoder som används. Men jag vill även belysa de 

tankar som kom fram under intervjuerna kring motivation och motivationsarbete. 

  

E: 

Inom socialtjänsten arbetar man mycket efter MI, motiverande intervjuer, alla 

socialsekreterare och utförare är utbildade inom det. En utredning hos socialtjänsten är en 

början till klientens förändringsprocess och genom att socialsekreteraren försöker motivera 

klienten till att vara delaktig leder de flesta utredningar och anmälningar till frivilligvård. E 

berättar att man utgår från ett förändringshjul och tittar på var i motivationscykeln klienten 

befinner sig och hur man kan arbeta med motivationen utifrån det. Även socialtjänstens 

utförare, beroendestödteamet, arbetar mycket med att motivera klienterna till att vara 

delaktiga i sitt förändringsarbete. Utöver MI och motivationscykeln arbetar de efter ett 

lösningsfokuserat synsätt där klienten är den som ska sätta upp målen med vad han/hon vill 

med sitt liv. E berättar att de alltid haft en väldigt humanistisk syn på de människor de möter 

och arbetar med på socialtjänsten så länge hon arbetat där, de vill att personer ska vara med i 

processen och känna sammanhang i livet. 

 

U: 

U upplever att det finns en svårighet i motivationsarbetet på LVM-institutioner till skillnad 

från behandlingshem enligt SoL där klienten förhoppningsvis är motiverad. När klienter får 

ett LVM är de oftast inte motiverade utan hamnar på institutionen under tvång. De arbetar för 

att motivera klienterna genom ett 10-veckorsprogram som de har, klienterna väljer själva om 

de vill vara med på programmet och personalen försöker motivera dem till att vara delaktiga 

vilket de oftast brukar vara. Programmet är baserat på MI, KBT och återfallsprevention och 

varje vecka har ett tema. Det handlar om motivation och att ge klienterna verktyg för att klara 

av att bibehålla sin nykterhet eller drogfrihet. Programmet handlar även om samhället och hur 

det fungerar och hur klienterna ska kunna leva ett fungerande liv i samhället. Vidare berättar 

U att varje klient får 2 kontaktmän, en man och en kvinna, som arbetar mycket med att 

motivera klienten och de har veckosamtal tillsammans. 

 

B: 
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De nationella riktlinjerna som finns för missbruksvård i Sverige fungerar som en generalplan 

för hur olika aktörer ska arbeta och metoder som fungerar. Till exempel MI som enligt B är 

ett allround förhållningssätt gentemot klienter, återfallsprevention och evidensbaserad 

behandling är sådant som slagits fast i de nationella riktlinjerna att det fungerar och är sådant 

som beroendestödteamet arbetar utifrån. B berättar att de har en MI-präglad metod som heter 

BSF, beteende, samtal och förändring, som innebär att de har 8 träffar med klienterna. Vid 

varje träff går de igenom ett livsområde för att hitta den egna motivationen, vilken nivå 

klienten är på, varför han/hon är där, hur ser det ut, hur kan man påverka det och hur det kan, i 

ett gemensamt socialt förändringsarbete, leda framåt. En stor del i att motivera klienter till att 

bli delaktiga är genom samtalsmetodik, främst MI, att få klienten att tro sin egen kompetens 

genom öppna frågor och ett reflektivt förhållningssätt. Empowerment är ett centralt begrepp i 

arbetet med personer med missbruksproblematik. 

 

F: 

En del i att få personer att bli motiverade och klara av sin förändringsprocess är att inte ställa 

för stora krav för tidigt. Det är viktigt att inte kräva att personen ska klara av att ta ett stort 

egenansvar utan stöttning från professionella eller medmänniskor för snabbt utan att det sker 

successivt i personens egen takt. För att personen ska ha kvar sin motivation behöver det 

finnas ett nätverk som stöttar upp och hjälper personen genom de bitar som är svåra eller 

problematiska. Eftervården är central i att få personer att fortsätta arbeta med sin förändring 

oavsett om de kommer hem från en LVM-institution eller ett frivilligt behandlingshem. F 

berättar även om hur viktigt det är att bemöta personerna med missbruksproblematik med 

respekt, till exempel socialsekreterare har redan en stor makt i förhållande till sina klienter. 

Om socialsekreterarna försöker möta sina klienter med respekt och på så jämn nivå som 

möjligt ökar också chanserna till att skapa motivation och delaktighetsvilja hos klienterna. 

 

Att hamna mellan stolarna 

I följande avsnitt försöker jag sammanställa dels hur informanterna tänker kring individer som 

riskerar falla mellan stolarna, men även hur de arbetar för att motverka att individer faktiskt 

hamnar mellan stolarna. 

 

E: 

E kommer i första hand att tänka på personer som hamnar mellan LVM och LPT när hon 

tänker på personer som hamnar mellan stolarna. Det är en svår fråga gällande vad som orsakat 
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vad, är det missbruket som gör personen psykotisk eller är det så att psykisk ohälsa leder till 

att personen börjar självmedicinera och missbruka. Det är ett svårt område mellan dessa 

lagstiftningar då det är en gråzon, det finns inga helt klara direktiv på vad som gäller. Men en 

klient får inte hamna mellan dessa så att det inte görs någonting så på socialtjänsten brukar de 

ta hänsyn både till psykisk hälsa och till somatisk hälsa när de gör en utredning. Ibland kan 

det ha varit så att de har gått in och gjort ett omedelbart omhändertagande på en person som 

kanske egentligen skulle tillhöra psykiatrin men att ett LPT inte har varit tillämpbart vid 

tillfället, för att det då inte ska gå riktigt illa för personen har man tagit ett omedelbart beslut. 

 

U: 

U berättar att det är svårt för henne att uttala sig om personer som hamnar mellan stolarna 

eftersom de inte kommer till LVM-institutionen. Det hon vill belysa är att de möter många 

klienter med dubbeldiagnoser/samsjuklighet på institutionen. En brist hon kan se är att de inte 

alltid har tillräckliga resurser för att bemöta de klienter som ibland är väldigt psykiskt sjuka. 

U säger att hon upplever att det blir mer och mer dubbeldiagnoser bland klienterna. 

 

B: 

När det gäller personer som riskerar att falla mellan stolarna ska det göras så kallade 

konsultationsteam, där de samlar tjänstemän som har insikt i frågan och som kan behandla 

ärendet på ett bra sätt. Det kan vara representanter från psykiatrin, omsorg eller vuxen med 

missbruk, det viktiga är att samla en bred kunskapsbas så att det sluts upp kring ärendet och 

tas på allvar. Annars finns risken för att ärendet får en övervältringseffekt där personen 

knuffas åt ett håll och på den sidan hävdar de motsatsen och klienten blir hängande i luften 

utan att någon tar ansvar. I socialtjänstlagen står det dock att kommunen har det yttersta 

ansvaret för personen. 

 

F:  

I organisationen görs det ingen skillnad på de olika personerna som kommer dit, alla 

behandlas likadant och de arbetar med alla människor på samma sätt. Det är svårt att benämna 

personer som skulle falla mellan stolarna hos dem eftersom deras tanke är att alla är välkomna 

och att alla ska behandlas med respekt. 
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Samverkan 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram hur och med vilka de olika informanterna samverkar 

med. Jag kommer även att belysa de tankar som kom fram under vissa av intervjuerna kring 

missbruksutredningen och Gerhard Larsson. 

 

E: 

Att samverka är ett ledord inom socialtjänsten, bland annat samverkar de med 

behandlingshemmen, både frivilliga och de i tvångsvårdsregi, genom att göra uppföljningar på 

alla klienter som får behandling. De har behandlingskonferenser var 5-6 vecka där de tittar på 

hur förändringen varit och vad som ska göras härnäst, t.ex. vård i annan form, avsluta vården 

eller vad som behöver kompletteras med. Det är ett aktivt deltagande från socialtjänstens sida 

om klienten vill, men ibland finns det de klienter som säger nej tack jag vill aldrig se dig mer. 

Det är dock undantagen berättar E och vid de tillfällen klienten säger så försöker de som långt 

som möjligt arbeta sig igenom det eftersom det är viktigt att vården fortsätter även efter 

tvångsvårdens slut. Det är sällan som klienten är i hamn efter behandlingens slut utan behöver 

stödinsatser på hemmaplan också. Det finns även samverkan från socialtjänsten med till 

exempel omsorgsförvaltningen, psykiatrin eller kommunala bostadsbolag. Det finns även ett 

nätverkslag som kallas ”nätverk i centrum” och som arbetar med nätverksmöten, både med 

professionella och framförallt det personliga nätverket. Förutom samverkan försöker de också 

samarbeta mellan olika verksamheter genom att låta insatserna gå hand i hand i de vårdplaner 

som utarbetas för klienterna. E funderade över hur det kommer att bli med missbruksvården 

om lagförslaget från missbruksutredningen går igenom. Om sjukvården blir huvudman för 

behandling och vård av missbrukare tror hon att risken finns att de går miste om all den 

kunskap och det arbetssättet som finns hos socialtjänsten idag. Samtidigt så tror E att en 

sammanslagning av LVM och LPT kan vara bra ur synpunkten att det blir allt vanligare med 

både dubbel- och trippeldiagnoser, t.ex. missbruk och psykisk sjukdom. Genom en 

sammanslagning skulle det bli lättare att hjälpa alla människor utan att någon skulle falla 

mellan stolarna på grund av olika lagstiftningar och huvudmän. Det är en många frågor som 

cirkulerar på socialtjänsten: hur kommer det att bli, vad kommer förändras och förstår 

Gerhard Larsson själv vad dessa förändringar kommer att innebära? E tror att om dessa 

förändringar går igenom kommer det att ta flera år innan det blir någon ordning på det och 

man hittar formerna för hur det ska vara. En risk som finns är att motivationsarbetet blir 

lidande. 
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U: 

Det ska finnas en samverkan mellan socialtjänst och behandlingshem i fråga om klientens 

behandlingsplan, dock upplever U att det ibland kan brista men för det mesta fungerar det bra. 

På institutionen finns det en behandlingssekreterare, på varje avdelning, som är ansvarig för 

kontakten med socialtjänsten. Tillsammans med socialtjänsten, utifrån deras vårdplan och 

utifrån vad de kommer fram till genom olika intervjuer som de gör där utformar de 

tillsammans en behandlingsplan. De har även gemensamma planeringsmöten vid tillfällen 

som socialtjänsten kommer dit. De väntar på förslaget från Gerhard Larssons 

missbruksutredning och undrar vad det kommer föra med sig. Som U har förstått det så vill 

han att LVM ska förändras, gå tillbaka till landstinget och att ett LVM-beslut ska vara kortare 

tid än de 6 månader som det är nu. Missbruksutredningen pekar på att det behöver komma in 

mer psykiatri i missbruksvården. Det finns ett behov av bättre resurser för att på så bra sätt 

som möjligt kunna möta de klienter med samsjuklighet som missbruk och psykisk ohälsa.  

 

B: 

Precis som socialtjänsten så arbetar beroendestödteamet mycket med samverkan mellan olika 

verksamheter, B beskriver att det handlar mycket om nätverk med till exempel 

öppenvårdspsykiatrin, psykosavdelningen på sjukhuset, föreningar som Verdandi och Länken, 

olika behandlingsinstanser och sjukvården. Han betonar att samverkan handlar om att hitta 

fungerande lösningar och ett socialt arbete för att hitta andra påverkansmöjligheter. Då jag 

frågar om de förutom samverkan även försöker samarbeta med olika verksamheter genom att 

fläta samman sina insatser så att de kompletterar varandra istället för att löpa sida vid sida ger 

han exemplet på en variant som personligt ombud använder. Personligt ombud är en funktion 

som har till syfte att tala med myndighetskontakter, se till så att saker blir gjorda så att den 

enskilde inte drar på sig onödiga skulder. B upplever att de ibland har en liknande funktion, 

att de kan fungera som en advokat/företrädare för den enskilde med syftet att nå de mål som 

klienten själv kanske inte alltid klarar av att nå på egen hand. 

 

F: 

De har en god samverkan med socialtjänsten och verksamheter i anknytning till denna, de är 

bland annat involverade i ett flertal olika boendeformer i kommunen som till exempel 

härbärge, skyddade boenden och träningslägenheter. F berättar att de är en resurs många 

gånger då de har möjligheten och tiden att till exempel följa med en person till 
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psykosavdelning och sitta där i några timmar medan kommunen inte har den 

resursmöjligheten. Det blir en trygghet framförallt för den enskilde i situationen men även för 

verksamheterna. En spontan reaktion från F när det gäller Gerhard Larssons enmansutredning, 

där han pratar om att lägga hela biten på sjukvården, är att det kan bli en farlig situation. F tror 

att samverkan med hemmaplanslösningar kommer att försvinna och att behandlingshem 

stängs ner om det genomförs en sådan förändring i missbruksvården att allt ansvar läggs på 

landstinget och sjukvården. Det blir endast en väg till behandling och det försvinner mycket 

kunskap kring hur man arbetar med missbruksproblematik, motivation och vård om 

socialtjänstens enda uppgift blir att arbeta med bostadsfrågor för målgruppen. Istället borde 

det finnas en samverkan med både kommunerna och sjukvården, att de tillsammans har en 

samsyn på samsjukligheten så att de kan planera vårdbehandlingen och hantera situationen på 

ett bra sätt. F anser att förslaget och uppdraget för missbruksutredningen skulle gått ut på 

remiss till både professionella men framför allt till brukarorganisationer som representerar 

brukarna, så att de kunde få framföra hur de skulle vilja att de fungerade om det handlade om 

dem. Att man inte klappar brukarorganisationerna på huvudet och säger ”ja, ja ni är duktiga 

men nu är det så här”-F. 

 

  

Analys 

Empowerment 

En stor del av empowerment är delaktighet, människor får makt över sitt liv genom att få vara 

delaktiga i beslut och processer. Adams (2008) skriver om empowerment som människors 

kapacitet att ta kontrollen över sitt eget liv, men ibland kan olika omständigheter i livet göra 

att man inte kan eller vill ta denna kontroll. En sådan omständighet kan vara missbruk där 

drogen eller alkoholens makt över beroendet är så mycket starkare än individens vilja att få 

makt över sig själv. Vid tillfällen som dessa behöver professionella gå in och stötta och hjälpa 

individen att ta tillbaka kontrollen, ibland genom frivilliga insatser och ibland genom 

tvångsvård. Det viktiga är att som professionell aldrig tappa fokuset på målet som är att 

individen ska kunna kontrollera sin egen situation och nå egenmakt i sitt liv. 

 

I en uppdelning av ordet empowerment blir power framstående, makt är en stor del i allt 

myndighetsutövande och missbruksarbete. Genom sitt missbruk mister individen status i 

samhällets ögon då det strider mot normen om vad som är en god samhällsinvånare. Missbruk 
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kan ofta leda till kriminalitet, arbetslöshet, bostadslöshet och att mista kontakt med familj och 

vänner, detta är steg mot minskad makt och status. Om livet är som en bägare fylld med olika 

maktbitar har en person, med missbruksproblematik och som döms till tvångsvård, oftast en 

nästintill tom bägare. På vägen har han/hon tappat nästan alla de bitar som skapar kontroll och 

makt och istället fyllt sin bägare med sitt beroende. Det blir upp till professionella som möter 

dessa individer att ge dem verktygen och stötta dem så att de klarar av att fylla sin bägare med 

självkontroll och makt igen. Genom den samverkan som alla informanterna beskrivit, skapas 

ett starkare nätverk för individen som kan stötta på flera plan där behovet kan finnas.   

 

I den professionella rollen ökar snarare makten inför personer som riskerar tvångsvård. Man 

har makten att bestämma över en annan människas liv. Därför är det viktigt att försöka nå så 

jämn nivå som möjligt i maktsituationen för att kunna nå så bra resultat som möjligt. I min 

intervju med F gjorde jag en reflektion, på ett tidigare uttalande, som löd: ”Att möta till 

exempel en handläggare försätter dig i en sådan maktsituation, där handläggaren alltid har 

mycket mer makt oavsett i vilket ärende du träffar dem.” Till svar fick jag: ”Jo det vet jag, när 

vi började så sa vi till handläggarna att de nog skulle sänka stolen så de kom i samma höjd 

som klienten och att de skulle ta i hand och de tyckte väl att vi var lite barnsliga men det är 

respekten. – F” Ofta kan det handla om små saker för att få en annan människa att känna sig 

bättre till mods. 

  

Socialpedagogik 

Som jag tidigare tagit upp skrev Mathiesen (2000) om människans fria vilja som en central 

del i socialpedagogik, har kan det då hänga ihop med tvångsvård där den fria viljan tas från 

individen? 

  

E lyfter fram att man inom socialtjänsten alltid försöker sträva mot att nå frivilliga lösningar, 

man vill få med personen på tåget. Dock kan det ses som en frivillighet med modifikation då 

tvångsvård kan vara nästa alternativ om frivilligheten inte infinner sig hos individen. Det är 

ändå positivt att man försöker få personer delaktiga i sin förändringsprocess, för som 

Mathiesen skriver så ges klienten en möjlighet till att få vara aktör i sitt eget livsprojekt om 

han/hon vill, även om han/hon inte klara av det på egen hand (ibid.).  

 

Kan det då finnas en fri vilja när klienten redan befinner sig på ett LVM-hem? U berättar om 

olika metoder och arbetssätt de har för att få klienterna att bli delaktiga och vilja vara med i 
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sin förändringsprocess. På institutionen strävar de efter att klienten ska nå fram till att kunna 

få en 27§ (LVM)- placering som innebär vård i annan form eller att klienten ska kunna 

förflyttas till ett behandlingshem inom SoL för fortsatt behandling. Det finns en vilja och en 

tanke med att försöka få klienterna att bli delaktiga och motiverade. 

 

Vidare är inklusion på ett samhälleligt plan och ett individuellt plan en del i socialpedagogik, 

att som individ få vara delaktig både i sitt eget liv och i samhället (Madsen, 2006). B spelar en 

viktig roll då han som professionell går in på det individuella planet för att stötta och hjälpa 

individen. Han berättar om hur viktigt det är med individuella planer för varje person då alla 

människor har sin egen situation och alla människor har sina egna individuella mål. Genom 

individuella planer sätts individen i första rum och de försöker arbeta efter vad som är bäst för 

personen utifrån hans/hennes egna mål. 

 

F skapar med frivilligorganisationen ett forum där alla människor är välkomna och ingen 

stängs ute. Som jag tidigare skrev tar Berglund (2000) upp vikten av att få passa in och få vara 

delaktig. Genom sina verksamheter skapar F mötesplatser även för människor som kan känna 

sig exkluderade från resten av samhället. F berättar om vikten att respektera och möta alla på 

samma sätt, allas lika värde oavsett bagaget som finns i ryggsäcken. 

 

Delaktighet 

Delaktighet är ett centralt begrepp både i socialpedagogik och empowerment, jag har i 

ovanstående stycke redan berört delaktighet flera gånger. Jag vill här nedan ytterligare 

fördjupa mig i begreppet. B tar, liksom Gustavsson (2008) upp att man kan se sociala problem 

som socialt konstruerade, de skapas utifrån de sociala normer och regler som finns. B menar 

på att omgivningens förväntningar styr personens beteende i en slags stämplingsteori. Om 

omgivningen inte tror att personen klarar av att vara delaktig och förändra sig speglar det av 

sig på individen och precis som att om omgivningen tror på individens kapacitet ökar det 

möjligheterna till delaktighet i förändringsprocessen. Missbruk och beroende medför att 

individer får ett utanförskap i samhället. Genom stöttning och olika insatser försöker 

informanterna på olika sätt hjälpa individen att nå motsatsen till utanförskap som är 

delaktighet. Som Gustavsson skriver är delaktighet lösningen på utanförskapet, hur olika 

professioner kan nå fram till denna lösning är dock individuellt och genom olika metoder.  En 

fråga som dock kan ställas är om det är etiskt riktigt att tvinga människor till delaktighet om 

de inte själva vill. Genom tvångsvård försöker samhället tvinga människor till att förändra sitt 
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dåliga beteende för att passa in i de sociala normer som finns, kan påtvingad delaktighet också 

räknas som en god delaktighet? 

   

Motivation 

Meningsfullheten är viktig för alla människor för att de ska få motivation till att genomföra 

förändringar. B pratade om fyra olika hälsor: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa och 

vikten av att ha höga värden på dessa hälsostaplar för att bättre klara av att möta 

problemsituationer. Han menar att den existentiella hälsan står för meningsfullhet i livet, den 

svarar på frågan varför individen behöver göra vissa förändringar i sitt liv. Om personen har 

låga värden på den existentiella hälsan ser han/hon heller inte meningen med förändring och 

han/hon finner inte någon motivation att genomföra förändringar.  

 

Revstedt (2002) betonar att alla människor vill ha mål i livet, en mening i sitt liv, dock är det 

viktigt som professionell att tänka på att alla har inte samma mål. Som många av 

informanterna betonar så är det viktigt med individuellt anpassade insatser och 

behandlingsplaner för att de ska fungera för en människa. Det som fungerar för en individ 

behöver inte fungera för nästa även om de har samma typ av missbruksproblematik. Vidare 

tar Revstedt upp vikten av att som personal alltid försöka ha en positiv människosyn, att se en 

positiv kärna hos de klienter som man möter. Genom att se till en positiv kärna som skapar 

motivation finns det heller inga hopplösa fall. U betonar vikten av att som personal aldrig 

börja tänka att det inte går att motivera vissa människor, för då tror hon inte att man kan 

arbeta på en LVM-institution. Det är viktigt att tro på individens kapacitet till att motiveras 

även om han/hon kommer tillbaka till samma behandling flera gånger. För som U berättar så 

kanske behandlingen fungerar den tionde gången för då har något i individens liv förändrats 

som gör att det fungerar. Skulle personalen i så fall gett upp hoppet om klienten skulle 

han/hon inte fått en chans att upptäcka sin motivation. 

  

Genom olika behandlingsmetoder som till exempel MI, KBT och återfallsprevention strävar 

informanterna och deras medarbetare mot att medvetandegöra klienter om sig själva och sitt 

handlande och hur det påverkar dels dem själva men även omgivningen. Behandlingsarbetet 

går även ut på att skapa vilja och möjlighet hos klienterna att vilja förändra sig. B tar upp 

under vår intervju hur viktigt det är med samtalsmetodik. Att bekräfta klienten på den nivå 

han/hon befinner sig för att klienten inte ska känna skuld och skam och gå in i en 

försvarsställning i samtalet. Han tar även upp vikten av kompetens och kunskap hos den 
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professionella och att klienten känner av att personen den möter har kompetens att möta 

hans/hennes problematik. Just vikten av kompetens och kunskap hos yrkesverksamma är 

något som både Ulla Holm (2005) och Gerhard Larsson talar om. Mina informanter arbetar på 

olika plan och på olika sätt, men de bygger sitt arbete på samma grund: de försöker på ett 

respektfullt sätt motivera personer till att förändra sig och att vara beredd att ställa upp med 

det stöd som behövs. E’s och U’s arbeten präglas mycket av en lagstiftning där de möter 

människor som tvingas till vård och det viktiga för dem är att försöka möta sina klienter så 

respektfullt som möjligt. Sen kan frågan ställas om det är att respektera när en person tvingas 

till förändring även om han/hon inte vill förändra sitt beteende och liv. Dock skapar 

informanterna möjligheter för individer att klara av att ta ansvar för sina liv. Professionella 

som försöker hjälpa individer att bli medvetna om de möjligheter som finns för att de ska 

kunna göra fria val. Ett meningsfullt liv innebär att personen tar ansvar för sig själv och tar 

tillvara de möjligheter som finns (Revstedt, 2002). 

 

Men det är även viktigt för professionella att förstå hur svårt det kan vara för individen. Att 

man är medveten om vad det kostar för individen att förändra sig och att man även visar 

denna medvetenhet för individen. En förändring från att vara missbrukare innebär att 

individen behöver bryta med den värld och det nätverk han/hon känner till. Man bryter mot 

reglerna som finns i nätverket och man blir en avvikare (Becker, 2006). Men bara för att en 

förändring sker betyder det inte att personen automatiskt blir accepterad av det samhälle som 

han/hon tidigare varit avvikare från. Det är där viktigt att det finns ett starkt professionellt 

stöd som kan stötta klienten när det blir svårt och ensamt.  

 

 

Slutdiskussion 

När jag började fundera över min studie ställde jag mig frågan om man som socialpedagog 

kan arbeta med tvångsvård och hur det i så fall skulle se ut. Till en början kändes det som att 

det självklara svaret var ja utifrån att det är en del av lagstiftningen och att man oavsett 

utbildning måste ta hänsyn till lagstiftningen om den är en del av ens arbete. Idag har jag 

kommit lite längre i mitt tankesätt. Socialpedagogik kan vara både arbetssätt, förhållningssätt 

och teori, mitt sätt att förstå socialpedagogik är kanske inte exakt samma som ditt. Men jag 

kan själv välja, oavsett arbetsuppgifter om jag vill väva in ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt i mitt arbete. Att se människor oavsett bakgrund eller problematik som 
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individer med en fri vilja, som jämlikar med samma rättigheter även om man har olika 

förutsättningar i livet. Om jag försöker att bemöta en människa på hans/hennes nivå och göra 

dem delaktiga i vårt möte, i vår process arbetar jag socialpedagogiskt. Jag kan respektera en 

människa även om han/hon vid vissa tillfällen i livet kan komma att behöva min stöttning 

eller min hjälp, jag försöker tänka på att det kunde ha varit jag som suttit på andra sidan och 

behövt hjälp. 

 

Frågeställningar 

Hur arbetar olika professioner socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? 

Efter mina intervjuer och analyser har jag kommit fram till att det inte alltid finns ett konkret 

socialpedagogiskt arbetssätt inom de olika professionerna i socialt arbete som jag mött. 

Däremot uttrycker alla informanter ett socialpedagogiskt förhållningssätt i deras möte med 

klienter. De strävar efter att göra klienter delaktiga och motiverade med hjälp av olika 

behandlingsmetoder. Alla informanter anser också att tvångsvård bör vara den absolut sista 

utvägen för att hjälpa människor och hindra dem från att dö på grund av sitt missbruk. Det 

bästa enligt alla är att försöka förmå klienten att ta hjälp av frivilliga insatser. 

  

Skiljer sig motivations- och behandlingsarbetet inom tvångsvård jämfört med frivilligvård?  

Det har inte framkommit några speciella skillnader i arbetssätt med människor som har 

missbruksproblematik. Informanterna framför alla att de försöker bemöta och hjälpa alla 

människor på samma sätt. Det som däremot påpekas är vikten av individuella planer för olika 

klienter för att varje individ ska få så bra stöttning och insatser som möjligt. 

 

Vilka tankar finns hos olika professioner kring individer som hamnar mellan lagstiftningar? 

Det som till största del lyfts fram från informanterna är vikten av samverkan mellan olika 

verksamheter för att fånga upp individer som riskerar att falla mellan stolarna. Genom ett 

starkt nätverk som samverkar kring individen minska risken för att personen inte får hjälp 

någonstans. Det finns förhoppningar att missbruksutredningen skall förbättra chanserna för 

den enskilde att få rätt vård. 

 

Etik, makt och tvång 

Jag har under studiens gång insett vikten av att visa förståelse för vad människor med 

missbruksproblematik går igenom. Det är inte bara att rädda utan det finns även en svår 

balansgång mellan hur mycket individens fria vilja ska spela in och vikten av att rädda en 
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människa från att dö. Det är ett etiskt dilemma som är svårt för professionella som arbetar 

med tvångsvårdsfrågor då de alltid måste ta hänsyn till individers autonomi och integritet, 

begrepp som även Arlebrink (2005) berör i sin text om etiska aspekter. Hur mycket ska varje 

människa själv få bestämma över sitt liv och när ska omgivningen gå in och bryta skadliga 

beteenden? Billinger (2000) skriver i sina slutsatser om problematiken mellan att ha respekt 

för individens självbestämmande och ge personen det den behöver för att minimera 

hans/hennes lidande. Det finns en risk att hjälparen faller över för mycket åt något håll, 

antingen begås övergrepp mot individens integritet eller överges den som är i behov av hjälp 

genom att för mycket ansvar läggs över på individen. 

 

 Vidare behöver man även visa förståelse inför svårigheten för klienten att lämna den värld 

han/hon levt i och känner till. Som professionell ställer man stora krav på klienterna i att få de 

att vilja förändra sig. Det viktiga som ständigt behöver finnas med är att om man som 

professionell är beredd att ställa dessa krav på klienten så måste man också vara beredd på att 

finnas med och stötta. Det är en lång motivations- och förändringsprocess som individen ska 

gå igenom och hade han/hon klarat den själv hade han/hon aldrig blivit föremål för 

behandling, varken frivillig eller under tvång. När man arbetar med att motivera människor är 

det en stor del att motivation kan jämställas med meningsfullhet, är inte målen meningsfulla 

kommer inte heller motivationen att komma. 

 

Om man arbetar med människor som behöver hjälp, i alla dess former, så har man makt. Att 

behöva be om något innebär att den man ber hamnar i en högre maktposition än en själv. Skau 

(2007) skriver om att det alltid finns en maktaspekt mellan en klient och dess hjälpare. Det 

kan aldrig bli en jämn maktrelation mellan dem båda. För professionella är det viktigt att de är 

medvetna om den makt de har och att de tänker på hur de utövar den. Makt är inte alltid 

negativt, eller positivt för den delen, men man kan utjämna känslan av maktskillnad genom 

ibland väldigt små medel. Genom att låta människor vara delaktiga i och medvetandegöra 

dem om beslut och processer som rör dem ger man dem makt. En annan central del i 

maktperspektivet är vikten av att visa respekt, att man respekterar individer man möter. 

 

Förändringar i lagstiftningen 

Jag har skrivit mitt arbete utifrån en lagstiftning som kanske inte finns kvar så länge till, enligt 

Gerhard Larssons förslag ska LVM försvinna, eller rättare sagt slås ihop med LPT. Vad denna 

förändring kommer att innebära och hur snabbt den kommer att ske är det ingen som vet i 
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dagsläget. Men jag tror att oavsett hur lagstiftningarna ser ut kommer olika individers 

problematik finnas kvar och en stor del kommer säkerligen fortsätta vara att motivera, göra 

individer delaktiga och hjälpa människor till förändring. Skillnader som kan bli i och med 

eventuella förändringarna kan till exempel vara i hur man ser på missbruk, kommer det att ses 

som en sjukdom istället och vad innebär det? Jag tror att det finns både negativa och positiva 

delar med att se missbruk som en sjukdom, många gånger kan man behöva medicinsk 

behandling precis som vid en sjukdom. Men det finns även en risk i och med att det kan ta 

bort egenansvaret, jag tror inte att man drabbas av ett missbruk utan att en del människor får 

missbruksproblematik på grund av olika omständigheter som både kan vara yttre faktorer och 

inre. Oavsett var ansvaret för missbruksvården hamnar och vilka delar som ska fördelas var så 

är samarbete och samverkan viktiga begrepp och att man tar till vara den kunskap som finns. 

 

Metodvalets påverkan på resultatet 

När jag valde metod till studien utgick jag från att de informanter som tillfrågades skulle 

kunna ge en helhetsbild av sin arbetsplats som skulle vara representativ. Om jag istället valt 

fokusgruppsintervjuer som Billinger (2000) hade jag kanske fått ett resultat som speglat den 

kollektiva uppfattningen på arbetsplatsen. Det positiva som jag kan se med mitt val av 

halvstrukturerade intervjuer var att jag fick informativa intervjuer som kom in på områden 

som från början inte stod med i intervjuguiden. Det kan diskuteras om mitt val att skicka ut 

intervjuguiderna i förväg var rätt eller fel. Enligt min åsikt kunde jag inte se att det skulle 

försämra mina intervjuer. Det kanske inte gav så spontana svar som det kunde men samtidigt 

tror jag att jag fick mer genomtänkta svar med mer information. Jag står fortfarande kvar vid 

min åsikt att det gagnade min studie mer än det stjälpte den att skicka ut intervjuguiderna. 

  

Fortsatta studier   

Det skulle vara mycket intressant att fortsätta denna forskning då det är ett relativt outforskat 

område, förutom Billingers (2000) avhandling om personal på LVM-hem. Att följa olika 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med missbruksproblematik och som är 

aktuella för tvångsvård. Få möjligheten till att studera deras arbete med motivation, 

delaktighet och förändring. Det skulle även vara intressant att fortsätta studier på 

missbruksområdet med inriktning mot etik, moral och makt sett både från professionellas och 

klienters perspektiv. Ett annat område som skulle vara intressant att forska vidare på är 

missbruksutredningen och hur den påverkar olika yrkesgrupper och deras arbete med klienter. 
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Bilagor: 

 

Bilaga 1:6 Följebrev 

 

 

Institutionen för individ och samhälle 

 

Hej 

Mitt namn är Anna Mattsson och jag läser sjätte terminen på Socialpedagogiska programmet 

på Högskolan Väst i Trollhättan. Nu i vår ska jag skriva min c-uppsats som ska handla om 

lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och socialpedagogik. Syftet med uppsatsen 

är att belysa hur yrkesverksamma tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur man kan 

motivera individer som behandlas under tvångsvård att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. 

Vidare är även syftet att belysa vilka tankar och upplevelser som finns kring människor som 

”hamnar mellan stolarna” på grund av att de har dubbeldiagnoser eller inte uppfyller krav för 

olika lagstiftningar. Mina preliminära frågeställningar är: Hur kan man arbeta 

socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? Om man jämför mellan 

tvångsvårdslagstiftning och frivilliglagstiftning, finns det skillnader i motivations- och 

behandlingsarbetet? Hur fångar man upp individer som hamnar mellan lagstiftningar?  

 

Jag kommer att utföra intervjuer med personer från olika yrkesgrupper som kommer i kontakt 

med denna målgrupp. Intervjun kommer att vara halvstrukturerad med frågor av öppen 

karaktär och syftar till att lyfta fram dina upplevelser och erfarenheter av delaktighet och 

motivation inom LVM. 

 

Om du inte misstycker kommer jag att spela in intervjun för att sedan kunna skriva ut 

intervjun ordagrant och därmed ta bort risken för omtolkningar av det du vill föra fram. Det är 

endast jag som kommer att lyssna på banden och läsa den utskrivna intervjun och 

intervjumaterialet kommer att förstöras efter det att uppsatsen är godkänd. Ditt deltagande 

kommer att vara helt anonymt och därför kommer dina uppgifter avidentifieras i uppsatsen. 
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Jag kommer att kontakta dig efter du fått ta del av detta brev och intervjufrågorna för att 

bestämma tid och plats för intervjun. Om du har några frågor eller funderingar finns 

kontaktuppgifter både till mig och till min handledare, Elsebeth Fog här nedanför. 

 

Tack för din medverkan, med vänliga hälsningar 

Anna Mattsson 

 

Anna Mattsson    Elsebeth Fog (handledare) 

**********     ********** 

**********@student.hv.se   **********@hv.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:**********@hv.se
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Bilaga 2:6 

 

Intervjuguide enhetschef socialtjänst 

 

Inledande frågor: 

 

1. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

2. Hur ser arbetet kring tvångsvård ut? 

3. Vad skulle du beskriva som typiskt för en person inom LVM, en person som hamnar 

mellan lagstiftningar och en person som inte hamnar inom LVM men inte heller vill ha 

behandling enligt SoL? 

 

Huvudfrågor: 

 

4. Hur tänker du kring delaktighet och tvångsvård? 

5. Hur arbetar ni för att motiverar klienten till delaktighet i förändringsarbetet när han/hon 

dömts till LVM? 

6. Vilka fördelar kontra nackdelar ser du med tvångsvård och jämfört med frivilligvård? 

7. Är tvångsvård alltid mot klientens vilja? Finns det de som ber om tvångsvård? 

8. Finns det ett samarbete mellan socialsekreteraren, klient och behandlingshem i 

utformningen av behandlingsplan? 

9. Hur ser eftervårdsarbetet ut efter det att klienten kommer hem från tvångsvård? 

10. Hur resonerar ni kring klienter som hamnar mellan lagstiftningar eller som ”passar in” i 

flera lagstiftningar, t.ex. LVU och LVM? 

11. Hur arbetar ni med klienter som inte uppfyller kraven för LVM men som inte vill 

behandlas enligt SoL? 

12. Hur ställer du dig själv till tvångsvård? 

13. Är det något som jag inte tagit upp som du finner relevant? 
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Bilaga 3:6 

 

Intervjuguide utredningssekreterare 

 

Inledande frågor: 

 

1) Hur länge har du arbetat inom yrket? 

2) Hur ser arbetet kring tvångsvård ut? 

3) Vad skulle du beskriva som typiskt för en person inom LVM, en person som hamnar 

mellan lagstiftningar och en person som inte hamnar inom LVM men inte heller vill ha 

behandling enligt SoL? 

 

Huvudfrågor: 

 

4) Hur arbetar ni för att motivera klienter inom LVM till delaktighet i sitt förändringsarbete? 

5) Vilka metoder använder ni? 

6) Är det skillnad i behandlingsarbetet mellan klienter som vårdas enligt tvångslagstiftning 

eller frivilliglagstiftning?  

7) Vilka fördelar kontra nackdelar ser du med tvångsvård och jämfört med frivilligvård? 

8) Hur lägger ni upp arbetet med personer med dubbeldiagnos, t.ex. psykisk ohälsa och 

missbruk? 

9) Finns det ett samarbete med socialtjänsten, er och klienten vid utarbetningen av 

behandlingsplan? 

10) Är ni delaktiga i uppföljning av eftervård av klienter? 

11) Hur ställer du dig själv till tvångsvård? 

12) Är det något som jag inte tagit upp som du finner relevant? 
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Bilaga 4:6 

Intervjuguide beroendestödjare 

 

Inledande frågor: 

 

1) Hur länge har du arbetat inom yrket? 

2) Hur ser arbetet kring tvångsvård ut? 

3) Vad skulle du beskriva som typiskt för en person inom LVM, en person som hamnar 

mellan lagstiftningar och en person som inte hamnar inom LVM men inte heller vill ha 

behandling enligt SoL? 

 

Huvudfrågor: 

 

4) Hur tycker du att motivationsarbetet mot delaktighet i förändring fungerar för personer 

som behandlas inom tvångsvård? 

5) Hur arbetar ni för att fortsätta motivera klienten till att vilja vara delaktig i sitt 

förändringsarbete? 

6) Finns det utarbetade behandlingsplaner som ni hjälper till att följa upp när klienten 

kommer hem från behandlingshem? 

7) Upplever du att klienter är motiverade till förändring efter behandling i tvångsvård? 

8) Ser du skillnader i motivationen och delaktigheten hos personer som behandlats i 

frivilligvård jämfört med personer som behandlats i tvångsvård? 

9) Vilka fördelar kontra nackdelar ser du med tvångsvård jämfört med frivilligvård? 

10) Hur arbetar ni med personer som hamnar mellan lagstiftningar eller som inte uppfyller 

kraven för LVM men inte vill ha vård enligt SoL? 

11) Hur ställer du dig själv till tvångsvård? 

12) Är det något som jag inte tagit upp som du finner relevant? 

 

 

 

 

 

 



 
54 

Bilaga 5:6 

 

Intervjuguide frivilligpersonal 

 

1. Hur arbetar ni med personer som behandlats inom tvångsvård? 

2. Arbetar ni motivationshöjande och delaktighetsfrämjande med de människor ni möter i er 

organisation? 

3. Hur upplever du att motivationen till förändring är hos personer som behandlas under 

LVM? 

4. Ser du skillnad i motivationen hos personer som behandlats enligt frivilliglagstiftning 

jämfört med tvångslagstiftning? 

5. Upplever du att man arbetar för att göra individer delaktiga i förändringsarbetet inom 

tvångsvård? 

6. Vilka fördelar kontra nackdelar ser du med tvångsvård jämfört med frivilligvård? 

7. Hur ställer du dig själv till tvångsvård? 

8. Är det något som jag inte tagit upp som du finner relevant? 
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Bilaga 6:6 

 

Uppdraget, missbruksutredningen 

Referens: http://www.sou.gov.se/missbruk/uppdraget/delar.htm 2011-04-28 

 

Översyn – kartläggningar  

Utredningen vill:  

 

Beskriva missbruks- och beroendevårdens utveckling, nuläge och tendenser i Sverige  

 

Studera de nordiska modellerna utifrån svenska behov  

 

Kartlägga även små kommuners möjligheter att erbjuda kvalificerad vård  

 

Bedöma insatser och omfattning vid dopning och läkemedelsmissbruk  

 

Kartlägga tillnyktringsverksamheten enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer m.m. (LOB)  

 

Bedöma Statens institutionsstyrelses (SiS) och kriminalvårdens roller och uppgifter på 

området.  

 

Innehålls- och tillgänglighetsfrågor  

Utredningen vill bland annat arbeta med följande frågor:  

 

Vilka är möjligheterna och förutsättningarna för att kunna ge rätt insats från rätt vårdgivare 

vid rätt tidpunkt?  

 

Hur ska kunskapsbaserade insatser göras tillgängliga i hela landet?  

 

Behöver nya och ner flexibla vårdformer med och utan den enskildes samtycke utvecklas, 

och behöver lagstiftningen förändras?  

 

Hur kan barn och andra närstående till personer med missbruk/beroende uppmärksammas?  

 

Hur kan tillgängligheten till läkemedelsassisterad behandling öka?  

 

Vilka är riskerna med en sådan behandling?  

 

Ansvars- och organisationsfrågor  

Utredningen ska bestämma:  

 

Ska ansvaret för missbruks- och beroendevården fortsatt vara delat mellan landsting och 

kommun – eller ska det samlas hos en huvudman?  

 

I så fall: hur bör kommunernas och landstingens uppgifter och ansvar för utredningens 

målgrupper utformas och fördelas?  

http://www.sou.gov.se/missbruk/uppdraget/delar.htm%202011-04-28
http://www.sou.gov.se/missbruk/uppdraget/delar.htm
http://www.sou.gov.se/missbruk/uppdraget/delar.htm
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Hur bör ansvaret för tillnyktringsverksamhet enligt LOB organiseras för att verksamheten 

ska bli tillgänglig i hela landet?  

 

Hur bör ansvaret för insatser till personer med missbruk och riskbruk fördelas?  

 

Hur ska personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk sjukdom få effektivare 

integrerade insatser?  

 

Hur kan Statens institutionsstyrelse (SiS) få hjälp från hälso- och sjukvården i sitt 

behandlingsarbete?  

 

Hur kan kriminalvården, sjukvården och socialtjänsten utveckla sin samverkan för att 

underlätta behandling och eftervård för missbruk/beroende?  

 

Effekter och konsekvenser  

Utredningen ska:  

 

Analysera behovet av författningsändringar till följd av förslagen, och lägga fram 

fullständiga förslag till ny eller förändrad lagstiftning.  

 

Belysa effekter och konsekvenser av en sådan förändring av lagstiftningen och 

ansvarsfördelningen bl.a. för verksamheternas finansiering, huvudmännens kostnader och 

den kommunala självstyrelsen.  

 

Generella frågor  

 

Alla förslag ska analyseras från ett genus- och brukarperspektiv  

 

Ansvaret för vårdplanering, upphandling av vårdenheter, kompetensutveckling och 

uppföljning ska analyseras  

 

Den särskilde utredaren är fri att utöver frågorna i direktiven även ta upp andra näraliggande 

frågor som aktualiseras under utredningsarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sou.gov.se/missbruk/uppdraget/delar.htm
http://www.sou.gov.se/missbruk/uppdraget/delar.htm
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