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Abstract 

Abstract 
Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and 
Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, 
at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly 
disregarded the client-perspective on compulsory measures. This 
dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- 
and drug addicts. The intention is to describe and analyse their view 
on coercive care and the possibilities to become motivated for 
change and/or voluntary treatment in such a context.  

A central question during the interviews (which took place at five 
different institutions for compulsory commitments) is the addicts´ 
problem recognition, desire for help and willingness to participate in 
treatment. These dimensions are also illuminated quantitatively by 
use of a questionnaire. The results of this questionnaire form the 
basis of a division of the addicts into three groups with varying de-
gree of treatment motivation. Comparisons between the groups are 
done with reference to the evaluation of present treatment context 
and of the institutions’ efforts to enhance motivation. In addition to 
this the groups are compared regarding how they perceive limita-
tions in their freedom of action.  

The results showed that the three groups had different motiva-
tional structures. The “least motivated” stated that the addiction was 
not their major problem and wanted no help with that aspect of 
their lives. The “middle-group” claimed to have alcohol-/drug 
problems that, however, were not too serious. They were not sure 
that the coercive care was adequate for their situation. The “most 
motivated” said that they had vast problems with their addiction, 
were help-seeking and satisfied with having the chance to participate 
in any kind of treatment program at all. Less differences between the 
groups were noticeable when it came to a direct evaluation of com-
pulsory treatment. The majority reported that they, through the co-
ercion, had been exposed to violations of their autonomy. Whether 
motivated for treatment or not, the interviewees were also sceptical 
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Abstract 

about the possibilities of the institutions to enhance motivation 
among the incarcerated addicts.  

In the dissertation, addiction and motivation is furthermore dis-
cussed from the perspective of rational choice and motivational the-
ory. It is concluded that committed addicts think and act strategically 
in order to maximise their personal use of involuntary incarcerations. 
It is also asserted that their view on what happens during commit-
ment, in some respects, is opposed to the “establishment’s”. For 
instance, the addicts claim that you don’t become motivated by way of 
compulsory treatment, while the opposite of their notion form the 
basis of the legislation. 

 
Key words: compulsory treatment, coercive care, alcohol-/drug ad-
diction, motivation, client perspective. 
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Förord 

Förord 
Min tid som doktorand skulle kunna sammanfattas med orden frihet, 
utmaning och uppskattning. Friheten har funnits i att jag huvudsakligen 
själv fått bestämma över min tid och över hur forskningen ska 
genomföras. Detta har varit ett privilegium för mig som både är 
svårt morgontrött och ogärna tar order ”uppifrån”. Utmaningen har 
bestått i att jag fått ta ansvar både för att avhandlingen blir färdig 
och, kanske framförallt för att den har de vetenskapliga kvaliteter 
som krävs. Som nybliven forskarstudent var inte detta helt lätt. Upp-
skattningen har jag fått från flera håll. Av kollegor som lyssnat på 
mig och givit respons på arbetet, av vänner och bekanta som tyckt 
att mitt ämnesområde varit intressant samt av min familj som varit 
stolt över att jag klarat mig i den akademiska världen.  

Den mest värdefulla uppskattningen har jag fått av de tvångsin-
tagna missbrukare som forskningsprojektet handlar om. För det 
första medverkade de i studien, vilket är en ynnest i sig, och för det 
andra var flera av dem också glada över att jag uppmärksammade 
deras tankar kring tvång, motivation och behandling. Mina senare 
möten med några av dem på Stockholms gator har varit både upplyf-
tande och sorgliga. Det första därför att de kom ihåg intervjun och 
talade om den i positiva ordalag. Det andra därför att de hade tagit 
upp sina missbruksvanor och var nedgångna. Det var mycket tråkigt 
att konstatera att missbrukarna återgått till sina ”gamla” liv. De 
emotsåg kanhända nya LVM-domar, medan jag, med deras hjälp, var 
på väg mot en doktorsgrad.  

När det kommer till att tacka blir det dessa personer jag nämner 
först. Utan deras välvilliga och generösa bemötande hade avhand-
lingen aldrig blivit till. Lika djupt kända tack går till min handledare 
och vän professor Anders Bergmark samt till min älskade Marianne 
Nagy. Eftersom de hela tiden har stöttat mig, lett mig på rätt väg och 
trott på min förmåga, kan deras betydelse för avhandlingen inte över-
skattas.  

Många andra personer har på ett eller annat sätt bistått i det ve-
tenskapliga arbetet. Marie Sallnäs, Tommy Lundström, Katarina 
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Piuva, Maria Abrahamson, Kajsa Billinger, Börje Olsson och Kerstin 
Stenius vill jag tacka för alla värdefulla kommentarer de givit mig på 
olika seminarier. Jan Blomqvist, Lena Hübner och Ninive von Greiff 
har in i det sista varit ypperliga läsare och kommentatorer, även 
utanför seminarierummen. Tack ska ni ha! Tack också till alla dokto-
rander och kollegor på institutionen som varit med, utan att få di-
rekta ”läsuppdrag”. Dessutom vill jag nämna och tacka Aino Ljung-
löf, Ingalill Westman, Kai Lundin och Ingrid Tinglöf, vilka har hjälpt 
till med administration, datorer och layout. Tackas ska även Statens 
institutionsstyrelse, som finansierade projektets första 18 månader1, 
samt institutionen för socialt arbete som försåg mig med en dokto-
randtjänst när ”SiS-pengarna” tog slut.  

Tack slutligen till mina föräldrar, Åsa och Jan Ekendahl, som all-
tid har hävdat hur viktigt det är med utbildning, Valéria Nagy-Seidel 
som har hjälpt till när det behövts samt Markus Majdalani som har 
översatt sammanfattningen till engelska och påmint mig om att 
musiken väl ändå är viktigast. 

                                                 
1  Projektnummer V98-3029-1, ”Klientperspektiv på motivationsarbetet inom 

LVM-vården”. 
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Bakgrund 

KAPITEL 1 

Bakgrund 

Introduktion 
Kan missbrukaren påtvingas de förändringar som det är vår-
dens syfte att uppnå? Kan man åstadkomma mer under tvång 
än att genomföra en avgiftning så att missbrukaren själv kan 
ta ställning till en eventuell fortsatt vård? Kan man också un-
der tvångsvårdstiden genomföra ett motivationsarbete, dvs. 
övertala klienten att välja fortsatt vård i frivilliga former? 
(SOU 1987:22, sid. 252). 

Första gången jag stötte på dessa frågor var under C-uppsatsarbetet 
på socionomlinjen i Stockholm. De framstod som välformulerade 
och intressanta, men jag tyckte att ett par saknades: Kan man verkli-
gen ta för givet att frågorna i citatet ska besvaras jakande? Och är det 
rimligt att utforma en tvångslagstiftning vars målsättning är att moti-
vera, innan det finns kunskap kring om denna målsättning överhu-
vudtaget är realistisk? 

Under en kort period som praktiserande socionom ”ute i verklig-
heten” – på socialkontor och på natthärbärge – fann jag kunnig och 
erfaren personal samt missbrukare som själva blivit tvångsvårdade 
jämlikt LVM (Lag [1988:870] om vård av missbrukare i vissa fall); 
men inga svar på frågorna ovan. De socialpolitiska mål som tvångs-
lagstiftningen bygger på och strävar efter att uppnå, tycktes tillhöra 
en annan värld än den som missbrukarna och socialsekreterarna 
befolkade. Jag uppfattade till exempel aldrig att någon tjänsteman 
startade en LVM-utredning för att klienten behövde motiveras eller 
för att tvångsvården antogs kunna hjälpa vederbörande till ett nyk-
tert liv. Även om de offentliganställda alltid tycktes ha klienternas 
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bästa för ögonen, verkade deras strävan efter att följa tvångslagen 
oftast handla om att själva slippa ”hamna i blåsväder”. Och när tidi-
gare intagna talade om sina erfarenheter beskrev de sällan att de 
verkligen trivts på LVM-hemmen och blivit motiverade till föränd-
ring. De mest positiva omdömena handlade i stället om att vårdtiden 
åtminstone hade varit uthärdlig och att det ju ändå bara hade rört sig 
om ett halvt års meningslös ”avsittning”. Dessa iakttagelser medförde 
att jag tyckte det vore intressant att systematiskt belysa missbrukar-
nas syn på tvångsvårdens möjlighet att uppfylla motivationsmålet.  

Tre huvudsakliga områden tas upp i avhandlingen: missbruk, livs-
stilsförändringar och påtvingad vård. För att läsaren ska få förståelse 
för forskningsansatsens teoretiska grunder diskuterar jag dem kort-
fattat här i introduktionen. 

Till att börja med: Hur kan man som utomstående se på miss-
bruk? Ja, att leva med denna typ av problematik måste vara mycket 
krävande. Utan egen erfarenhet är det svårt att ens föreställa sig hur 
det skulle vara, att om och om igen göra det man önskar att man inte 
ville göra, det vill säga berusa sig, att nödgas söka hjälp av myndig-
heter för att få basala behov tillfredsställda, att känna sig kontrolle-
rad och ibland jagad av samma instanser som också är satta att hjälpa 
en, att ständigt ha för lite pengar, att stå utanför arbets- och bo-
stadsmarknaden, att förlora kontakten med vänner och anhöriga 
som inte befinner sig i samma svåra situation, att se kroppen och 
psyket förfalla utan att känna sig kapabel att förhindra det samt, sist 
men inte minst, att bli föraktad och kanske utnyttjad av andra män-
niskor.  

Nu behöver dock inte verkligheten beskrivas så dystert som ovan. 
I stället skulle tyngdpunkten kunna läggas på den extraordinära för-
måga och uthållighet som missbrukaren måste ha för att för att 
kunna uppehålla den ofta dyra drogkonsumtionen. Kan man stå ut 
med elände, besvärliga abstinenssymptom och en ständig kamp för 
överlevnad/”välmående”, är det mycket möjligt att också klara av ett 
nyktert, välordnat och inrutat liv. Bara chanserna infinner sig. Detta 
resonemang riktar uppmärksamheten mot det grundlösa i att förut-
sätta att alkoholister, narkomaner och andra addiktionsproblematiker 
helt saknar kontroll och är olycksoffer som symboliskt ”ropar på 
hjälp”.  
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Snarare kan man ta för givet att missbrukare, precis som andra 
människor, förhåller sig till verkligheten och handlar med utgångs-
punkt i erfarenheter, känslor, önskningar, preferenser samt trosföre-
ställningar om omgivningen och den egna naturen. Likaså att alla 
drogbrukare, oavsett om de konsumerar små, stora eller rent av de-
struktiva mängder laglig alkohol eller olaglig narkotika, kan ange skäl 
till varför de gör som de gör. Enligt mitt perspektiv kan det alltså 
finnas lika starka motiv för ”överdriven” drogkonsumtion som det 
kan finnas för avhållsamhet, och lika många sätt att sluta missbruka 
på som det finns ex-alkoholister/-narkomaner. Jag tror därför inte 
att en specifik typ av hjälp eller förändringsstrategi passar alla miss-
brukare. Däremot tror jag att missbrukare strävar efter att hitta en 
lösning på problemen, först när en sådan uppfattas vara mödan värd. 

Addiktionsproblematiker kan således antas få ut något av sitt be-
teende, samtidigt som de vet att det inte är bra för dem i det långa 
loppet. De både vill och inte vill leva utan drogen/aktiviteten/upp-
levelsen/känslan, och därför är det svårt att sluta. Trots allt händer 
det att människor förändrar sin livsstil och börjar leva mindre de-
struktivt. När det gäller addiktionsproblem är vi alltså inte maktlösa i 
samma mening som till exempel inför obotliga sjukdomar.  

Ett sätt att söka en livsstilsförändring på är att ta emot den miss-
bruksbehandling som blir aktuell via LVM. När en intagen gör det 
kan han/hon sägas vara behandlingsmotiverad. Fortsättningsvis 
kommer jag att tala om att denna motivation kommer i grader och 
kan ses som ett kontinuum. I avhandlingen ”mäts” graden av moti-
vation med hjälp av intervjupersonernas inställning till det egna pro-
blemet, hjälpbehovet och en eventuell vård. Dessa ”dimensioner”, 
som tillsammans utgör studiens operationalisering av behandlings-
motivationsbegreppet, benämns i det följande som problemperception, 
hjälpbehov och behandlingsberedskap. Tre grupper med varierande grad 
av motivation skiljs ut och deras särdrag vad gäller bland annat syn 
på LVM, förändring och handlingsutrymme studeras. Allt för att 
beskriva olika personers olika förutsättningar för att under tvångs-
vården börja eftersträva en förbättrad livssituation och frivillig be-
handling. 

Till sist: Vad innebär det då för individen att bli tvingad till vård? 
För den som inte är familjär med detta samhällsfenomen kan förstå-
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elsen underlättas genom beskrivningen av två vanliga synsätt. Jag 
tror att det mest grundläggande för tvångsomhändertagandet, är att 
det symboliserar att situationen, enligt ”bättre vetande”, blivit ohåll-
bar och att omgivningen inte längre litar på individens förmåga till 
rationella beslut. Oavsett om man sedan är missbrukare, behand-
lingspersonal, politiker eller ”vanlig” medborgare, kan detta samhäl-
lets ”misstroende” lite hårdraget värderas som antingen välvillig pa-
ternalism eller autonomikränkande repression. Hur man än ser på 
LVM och andra typer av tvångslagstiftningar, verkar det troligt att de 
allra flesta människor vill undvika att bli ofrivilligt omhändertagna 
när risken aktualiseras. Därför kan man utgå ifrån att missbrukarna 
som intervjuats i denna studie har levt under stor psykologisk press 
och nyligen, mot sin vilja, blivit uppryckta från vardagsmiljön under 
dramatiska former. 

Ämnesområdet  
Tvångsvård av vuxna missbrukare har tillämpats i Sverige sedan 
1916 då Alkoholistlagen2 trädde i kraft. Dagens motsvarighet är 
LVM, som förutom missbruk av alkohol också inkluderar narkotika 
och flyktiga lösningsmedel. LVM började gälla den första januari 
1982 och har sedan dess skärpts, till exempel vad gäller kriterier för 
ingripande och vårdtid. I grundläggande avseende står den ändå 
oförändrad.  

Socialtjänstens insatser ska enligt portalparagrafen i socialtjänst-
lagen (SoL § 1) präglas av frivillighet och ”bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet”. LVM utgör därför 
en undantagslag, endast tillämplig på grava missbrukare som inte 
bedöms kunna få sitt vårdbehov tillgodosett på annat sätt. 

LVM § 3 stadgar att: ”Tvångsvården ska syfta till att motivera 
missbrukaren så att han kan antas vara i stånd att frivilligt medverka 
till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 
missbruk”. Av förarbeten (Regeringsproposition 1979/80:1, 
1987/88:147, SOU 1987:22) och av Socialstyrelsens (1989, 1997b) 
                                                 
2  Lag (1913:102) om behandling av alkoholister. 
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allmänna råd framgår att LVM ska sträva efter att uppfylla mål som 
härstammar ur tre tidsperspektiv: 1) att omedelbart bryta det de-
struktiva missbruket, 2) att kortsiktigt främja motivationen till fort-
satt frivillig vård, och 3) att långsiktigt främja frihet från missbruk 
och utvecklandet av en sundare livsstil.  

Beslut om tvångsvård ska tas när missbrukaren har ett vårdbehov 
som inte kan bli tillgodosett på annat sätt och han/hon utsätter sin 
fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk 
att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig 
själv eller någon närstående (se LVM § 4, bil. 1). Vårdtiden är maxi-
malt sex månader (se LVM § 20, bil. 1). 

Inriktningen i LVM har ansetts innebära en positiv förändring i 
förhållande till Alkoholistlagens och Nykterhetsvårdslagens3 oin-
tresse för missbrukarens behov, samt deras samhällsskyddande och 
disciplinerande karaktär (Pettersson 1984). Det har dock antytts att 
tvångets principiella fundament, att samhället tar sig rätten att sätta 
gränserna för vissa oönskade beteenden, återfinns i såväl äldre som 
nyare lagstiftning (Blomqvist 1998, Elmér 1993). Och vidare att även 
LVM rymmer kontrollpolitiska ambitioner som i offentligheten gi-
vits en ”vårdideologisk frasering” (Bergmark & Oscarsson 1990a, 
sid. 68).  

Grundtanken i dagens lagstiftning är att individens rätt till själv-
bestämmande kan frångås då det handlar om (själv)destruktiva miss-
brukare som inte antas kunna eller vilja förändra situationen på egen 
hand (Regeringsproposition 1987/88:147, SOU 1987:22). Tvånget 
ges på detta sätt legitimitet med hänvisning till det ”botande och 
solidariska projektet” (Bergmark & Oscarsson 1990b, sid. 64), i vil-
ket samhällets vårdande – inte straffande – åtgärder förutsätts gynna 
den för sina handlingar oansvarige missbrukaren.  

Tvångsvårdens berättigande har dock länge varit en mycket om-
diskuterad socialpolitisk fråga (Pettersson 1984). Vissa har hävdat att 
Sveriges paternalistiska4 tvång är förenat med grundläggande etiska 

                                                 
3  Lag (1954:579) om nykterhetsvård. 
4  ”(E)tt tvång, som riktas mot en beslutskapabel individ, till hans eller hennes 

eget skydd, mot den tvingades vilja” (Tännsjö 1994, sid. 170). 
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(Bergmark & Oscarsson 1990b, Tännsjö 1994) och vårdideologiska 
(Börjeson 1979, Lindblom m.fl. 1981, Samrådsgruppen 1987) pro-
blem. Lehto (1994) konstaterar dessutom att den svenska paternalis-
tiska tvångsvården inte har någon motsvarighet i övriga nordiska 
länder. 

Officiell statistik visar att antalet tvångsvårdade personer, intagna 
på hem för vård eller boende (HvB-hem) ett specifikt datum, har 
reducerats från 708 år 1990, till 393 år 1998. Av totalt antal intagna 
ett specifikt datum (såväl frivilligt som under tvång), sjönk andelen 
tvångsvårdade från 16 procent 1990, till 11 procent 1998 (Social-
styrelsen 1997a & 1999). 1990 var antalet personer med beslut om 
insatser enligt LVM någon gång under året 1 370 (Statens institu-
tionsstyrelse 1996) och 1998 var det nere på 628 (Socialstyrelsen 
1999).5 Antalet vårdtillfällen är ständigt fler än antalet personer efter-
som vissa människor tenderar att bli vårdade jämlikt LVM flera 
gånger under samma år. Institutionerna som verkställer tvångsvår-
den, LVM-hemmen, har dessutom blivit färre. 1995 fanns 25 stycken 
och 1998 var antalet nere på 15 (Socialstyrelsen 1996 & 1999).6  

Det bör understrykas att de LVM-vårdade missbrukarna brukar 
ha tyngre missbruk och svårare social situation än de frivilligt vår-
dade (Kinnunen 1994). Vidare har trenden sedan slutet av 1980-talet 
varit ett minskande antal LVM-domar, och sedan senare hälften av 
1990-talet tycks antalet ha stabiliserat sig på en relativt låg nivå. Då 
användningen av tvångsvård har pendlat upp och ned beroende på 
lagstiftningens utformning, rådande opinionsklimat och kommunal-
ekonomisk situation (Pettersson 1984, Blomqvist 1996) finns det 
emellertid ingen anledning att tro att dagens nyttjandenivå skulle 
vara bestående. 

LVM:s utformning pålägger tvångsvården och de särskilda LVM-
hemmen ett stort ansvar för att missbrukaren verkligen erfar positiva 
förändringar av livssituationen. Mot denna bakgrund är det viktigt 

                                                 
5  I dessa siffror är enbart de personer medräknade som fick en längre tids vård 

jämlikt LVM § 4. De som endast blev föremål för omedelbara omhänderta-
ganden jämlikt LVM § 13 har utelämnats. 

6  År 2001 är antalet nere på 14 LVM-hem. 
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att studera om lagstiftningens mål uppfylls, inte minst när det gäller 
de intagnas motivation.  

I en genomgång av utfallsforskning har Gerdner (1998a) konsta-
terat att tvångsvården och den frivilliga vården tycks vara ungefär 
lika (in)effektiv. Av 14 svenska studier med någorlunda likartad 
forskningsdesign, och en uppföljningstid på mellan sex och 24 måna-
der, var genomsnittet för andelen förbättrade klienter cirka 20-30 
procent. Inga entydiga skillnader i behandlingsutfall kunde fastslås 
mellan tvingade och frivilliga som vårdats på samma institution. 

Vad gäller den mer sällsynta forskningen specifikt inriktad mot 
LVM-vårdens motiverande uppgift har resultaten inte heller varit 
övervägande positiva. I en undersökning av fyra LVM-hem fram-
kom till exempel att personalen svårligen kunde konkretisera vad så 
kallat motivationsarbete innebär i praktiken (Billinger 2000). Likaså 
fann Bergmark & Oscarsson (1999) att LVM-hemmen inom den 
svenska tvångsvården sällan bekänner sig till eller tillämpar specifika 
vetenskapliga teorier kring behandlingsmotivation. Dessutom har 
Gerdner (1998b) kunnat konstatera att handläggande socialsekrete-
rare överlag är mindre nöjda med tvångsinstitutionernas förmåga att 
motivera missbrukarna till frivillig vård och ge dem en genomgri-
pande behandling av missbruksproblemen. Däremot är de mer nöjda 
med LVM-hemmens kapacitet att medverka till nykterhet och främja 
den fysiska hälsan.  

I studier av tvångsvården har tonvikten alltså lagts vid behand-
lingens resultat, till exempel vad gäller konsumtionsmängd/-mönster 
av alkohol/narkotika, social situation, missbruksrelaterade skador 
och dödlighet. Eller också vid behandlings-/myndighetspersonalens 
värdering av åtgärderna. 

Systematiska undersökningar av hur de intagna själva ser på be-
handlingen och motivationsarbetet de blir föremål för saknas dock i 
stort sett. Endast två svenska exempel finns, mig veterligt, inom den 
svenska missbruksforskningen där de intagnas upplevelse av vård-
sammanhanget varit central. Gerdner & Holmberg (2000) under-
sökte vilka faktorer som påverkar den initiala motivationen vid en 
nyligen påbörjad behandlingsperiod och Sallmén m.fl. (1998) analy-
serade i vilken utsträckning missbrukare från ett LVM-hem rappor-
terade negativa erfarenheter av tvång.  
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Att behandlingsforskningen vanligtvis genomförs ”ovanför hu-
vudet” på de vårdade, har också uppmärksammats internationellt. 
Hunt & Barker (1999) påvisar till exempel att kunskapen om miss-
brukarnas upplevelse av vårdsystemet i stort sett har ignorerats till 
förmån för den om behandlingsutnyttjande och behandlingseffekter. 
Denna brist på klientperspektiv förefaller anmärkningsvärd i ett 
svenskt tvångsvårdssammanhang, inte minst eftersom människor där 
berövas sin frihet under lång tid och ges en behandling vars eventu-
ella effekter ej är vetenskapligt klarlagda.  

Syfte och frågeställningar 
Med denna avhandling anläggs ett klientperspektiv på tvångsvård 
och motivation. Datamaterialet består av intervjuer med 54 vuxna 
tvångsintagna från fem LVM-hem. Syftet är att beskriva och analysera hur 
missbrukarna resonerar kring LVM-vård och möjligheten att där bli motiverade 
till förändring och frivillig behandling. Frågeställningarna nedan, som 
kommer att belysas empiriskt och diskuteras teoretiskt, har sin grund 
i antagandet att missbrukares handlingar ska förstås utifrån hur de 
själva betraktar och förhåller sig till sin situation och sina möjlighe-
ter. Frågorna är: 

 
• Hur ser LVM-intagna på det egna problemet, hjälpbehovet och 

den egna beredskapen för behandling? 
• Hur är denna syn relaterad till värderingen av den aktuella vård-

situationen och tvångslagstiftningen? 
• Hur resonerar de LVM-intagna kring frågor som direkt anknyter 

till motivation och motivationsarbete inom tvångsvården?  
• Vilka handlingar säger de LVM-intagna att de utför inom tvångs-

vården, samt vilka strategier och förhållningssätt använder de sig 
av? 
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Avhandlingsarbetets samhällskontext 
Detta forskningsprojekt skulle ej ha kommit till stånd såvida inte 
missbruk och lösningar av missbruksrelaterade problem i vårt sam-
hälle betraktats som betydelsefulla sociala fenomen. Mer precist – 
men utan att hänvisa till direkta empiriska belägg – kan tillblivelsen 
av denna avhandling sägas vara såväl uppmuntrad som motverkad av 
rådande samhälleliga omständigheter. Den ligger med andra ord 
både ”rätt” och ”fel” i tiden. 

Å ena sidan åtföljdes 1990-talets ekonomiska kris av att kommu-
nerna önskade mer vård för pengarna (Blomqvist 1996, Socialstyrel-
sen 1996). Detta resulterade i en restriktivare användning av all in-
stitutionsvård samt i en kraftigare markering av att socialtjänstens 
behandlingsinsatser bör dokumenteras och utvärderas (jfr. Berglund 
m.fl. 1996). I ett sådant sammanhang, där empiriska belägg kring 
missbrukarvårdens resultat dessutom är en bristvara, finns självfallet 
efterfrågan på en rapport som granskar vissa aspekter av en given 
behandlingsform.  

Å andra sidan är denna studies uppmärksammande av missbru-
karnas uppfattningar och erfarenheter möjligen kontroversiellt. 
Tvångsvården syftar visserligen till att åstadkomma långtgående för-
bättringar av de intagnas situation, och det är genom att agera för 
individens bästa som den söker etisk legitimitet. Däremot kan det, 
åtminstone ur lagstiftarens synvinkel, antas vara av underordnad 
betydelse huruvida de människor som omfattas av lagen verkligen 
uttrycker en önskan om nämnda förbättringar, eller godkänner och 
uppskattar de insatser de blir föremål för. När det handlar om tvång 
sätts den enskildes vilja och uppfattning om vad som är till gagn för 
honom/henne per definition ur spel.  

Med detta som utgångspunkt kan konstateras att forskningsefter-
frågan torde gälla åtgärdernas effektivitet, och inte de intagnas värde-
ring av tvångsvården. Därmed inte sagt att dessa två aspekter inte 
kan hänga samman, eller att redan finansierade, genomförda och 
presenterade studier av missbrukares syn på en viss vårdtyp inte 
skulle kunna ha betydelse för framtida utformning av socialpolitik 
och sociallagstiftning. 
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Tvångsvård av missbrukare,  
dess grunder och legitimitet  

Samhällsperspektiv på missbruk 
Statligt sanktionerade frihetsberövanden utgör alltid undantag från 
den i regeringsformen stadgade principen om människans rätt till 
frihet. Det är inte etiskt oproblematiskt att tvinga en person till nå-
got, ens med hänvisning till hans/hennes eget bästa. I en nordisk 
intervjuundersökning av tjänstemän med anknytning till missbruks-
problematik, visade det sig tvärtom att just tvångsinsatser för indivi-
dens egen skull hade mindre stöd än sådana som genomförs för and-
ras (t.ex. anhörigas) skull. Det var i huvudsak de svenska tjänste-
männen som förespråkade den förstnämnda typen av paternalistiska 
åtgärder (Järvinen & Hübner 1994).  

Attityderna kring och regleringen av tvångsvård av missbrukare är 
beroende av vilka etiska principer som råder i ett samhälle. Förutom 
etiska överväganden kan man anta att tvångsvårdsdiskursen påverkas 
av samhällets gränsdragning mellan individuella och kollektiva ange-
lägenheter, samt av om och hur fenomenet missbruk problematise-
ras. LVM rättfärdigas till exempel med utgångspunkt i att samhället 
har en plikt att förhindra människor från att förstöra sina egna och 
andras liv, samt i att missbrukare i vissa situationer inte är besluts-
kapabla och ansvariga för sina handlingar. Det är mot denna bak-
grund det blir naturligt att förespråka behandling även då individen 
inte samtycker, samt vård i stället för straff. Detta svenska ”behand-
lingsorienterade” perspektiv kan ställas mot till exempel Danmarks – 
där tvångsvård ej tillämpas – mer liberala och ”negligerande” håll-
ning gentemot missbruk och missbruksproblem (Lehto 1994). 

Definitioner av fenomen i termer av problem varierar över tid och 
rum. Inom socialkonstruktivistisk teori har man påpekat att gränsen 
mellan privata och samhälleliga (sociala) problem inte är av naturen 
given, utan ett resultat av politiska och ideologiska processer (se t.ex. 
Best 1995, Gusfield 1996, Spector & Kitsuse 1987). Det sätt på vil-
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ket ett samhälle handskas med ett föregivet socialt problem beskrivs 
som beroende av hur detta definieras.7  

Vad gäller alkoholproblemet och dess lösning diskuterar Blom-
qvist (1998) fyra olika samhälleliga förhållningssätt. Resonemanget 
grundar sig på Brickmans m.fl. (1982) teoretiska modell över avvi-
kande beteende, där tonvikten ligger vid om den enskilde individen 
ställs ansvarig för sin besvärliga situation och vid om han/hon anses 
vara kapabel att själv lösa problemet.  

Med ett moraliskt förhållningssätt antas missbrukaren vara ansva-
rig för såväl problemets uppkomst som lösning. Samhällets åtgärder 
inskränks i sådana fall till att bestraffa och garantera att lagar och 
normer åtföljs. I enlighet med upplysnings- eller omvändelsemodellen kan 
missbrukaren klandras för det syndiga beteendet, men antas däremot 
inte ha förmåga att avbryta det med mindre än att han/hon under-
kastar sig en högre moralisk auktoritet. Utifrån ett medicinskt förhåll-
ningssätt tillskrivs individen vare sig ansvar för missbrukets ursprung 
eller lösning. Problemet är orsakat av faktorer som den ”sjuke” inte 
kan påverka och lösningen ska hanteras av professionella experter. 
Det kompensatoriska synsättet, slutligen, klandrar inte individen för 
den besvärliga situation hans/hennes biologiska natur eller sociala 
omständigheter har resulterat i. Samhället försöker i stället, genom 
att erbjuda hjälp, kompensera för de brister missbrukaren lider av, 
men kräver samtidigt att den behövande axlar huvudansvaret för att 
situationen förbättras (Blomqvist 1999). 

Den grova beskrivningen av förhållningssätten ovan antyder att 
dessa givetvis är idealtypiska, och precis som Blomqvist (a.a.) påpe-
kar har den svenska hanteringen av alkoholproblem aldrig präglats 
enbart av ett dem, utan har över tid rört sig i någon/några riktning/-
ar. De senaste hundra årens mest utmärkande rörelse har, enligt för-

                                                 
7  Så har t.ex. Szasz (1970, sid. 52 f.f.) påvisat att definitioner av mänskliga svårig-

heter i termer av psykiska sjukdomar/störningar, får till följd att sådana pro-
blem ska lösas inom ramen för medicinsk behandling. Denna hantering, menar 
han, är på inget sätt adekvat eller naturlig, utan ska ses som ett resultat av psy-
kiatrins ”expansionism”; dvs. dess tendens att hänföra allt fler människor med 
socialt avvikande beteende till kategorin sjuka. 
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fattaren, varit den från ett dominerande moralistiskt till ett domine-
rande medicinskt eller behandlingsfokuserat förhållningssätt.  

Vad gäller just tvångsvård har man dock ifrågasatt om det över-
huvudtaget skett någon utveckling i Sverige. Såväl Abrahamson 
(1989) som Elmér (1993) konstaterar att stora likheter finns mellan 
1913 års Alkoholistlag och dagens LVM. Då som nu är tanken att 
vissa individer endast kan hjälpas såvida tvångsåtgärder finns att 
tillgå, då som nu fungerar lagstiftningen även som ett skydd för 
tredje man och då som nu förutsätts de goda behandlingsresultaten 
vänta om hörnet.  

Med dessa iakttagelser som utgångspunkt görs här en närmare 
granskning av de två lagarnas eventuella likheter och olikheter. Jäm-
förelsen syftar till att fördjupa förståelsen för den nuvarande lagstift-
ningens grunder. 

Lagstiftarens syn på missbrukaren 
Synen på missbrukaren har genomgått stora förändringar sedan sek-
lets början. I förarbetena till Alkoholistlagen beskrivs alkoholisterna 
som en relativt homogen samling sociala skadegörare/parasiter, me-
dan den diskussion som föregår LVM mer framställer missbrukarna 
som en heterogen grupp med olikartade problem och förutsättningar 
för ett bättre liv.8 Åtskillnad görs mellan unga/äldre, alkohol-
/narkotika-/blandmissbrukare, kvinnor/män, friska/sjuka, krimi-
nella/icke-kriminella och så vidare. Den slutsats som dras är att 
tvångsvården måste vara differentierad för att kunna tillgodose olika 
problem-/människotypers specifika vårdbehov (SOU 1987:22, sid. 
347). Man understryker missbrukarnas försämrade och ohållbara 
situation vad gäller utsatthet, fysisk/psykisk status samt möjligheter 
till ordnade sociala förhållanden.  

                                                 
8  Även om bilden av missbrukaren vid tiden för Alkoholistlagens tillblivelse var 

avsevärt mindre nyanserad än idag, så talades det om en skiljelinje mellan so-
matiskt friska och sjuka alkoholister. Det var dock i huvudsak de förra som 
blev föremål för lagstiftningen, eftersom endast ”sociala” skäl skulle utgöra 
grunden för disciplinering och tvångsinternering (jfr. Blomqvist 1998).  
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Likaså är förändringen uppenbar ifråga om lagstiftarens perspek-
tiv på missbrukets bakomliggande orsaker. Då Alkoholistlagen för-
bereds anses frågan vara av mindre betydelse än den om hur sam-
hället rent praktiskt ska hantera det problematiska beteendet. De 
förklaringsmodeller som trots allt förekommer, om än i något sum-
marisk framställningsform, hänvisar huvudsakligen till begrepp som 
last, bristande moralisk fostran, sjukdom och degeneration (Betän-
kande 1911). Med planeringen av LVM däremot har orsaksspekt-
rumet vuxit i omfattning. Det talas om att ett flertal olika faktorer 
(t.ex. genetiska, medicinska, fysiska/psykiska, strukturella och sam-
hällsekonomiska) kan ha betydelse för huruvida missbruk etableras 
eller inte. Intressant är att det som i början av seklet framställs som 
missbrukets konsekvenser, till exempel fattigdom, familjevåld och 
arbetslöshet, är sådana konkreta faktorer som idag anses kunna or-
saka det. 

Tvångsgrunder och rehabiliteringspotential 
Förarbetena till de två lagarna liknar varandra i det att uppmärksam-
het riktas mot hur föga framgångsrik den frivilliga vården är avse-
ende rehabilitering av de tyngsta missbrukarna. Dessa människor 
anses sakna motivation till förändring och söker sig därför inte fri-
villigt till den behandling som erbjuds. Samhällets möjlighet, eller 
plikt, att internera och tvångsvårda beskrivs därför som en sista ut-
väg i hjälpandet av de behövande, oavsett om de senare är missbru-
karna själva eller personer i deras omgivning.  

På 1910-talet uttrycks tvångets ofrånkomlighet så här: ”Men i 
vissa fall skola inga andra medel än tvångsinternering kunna uträtta 
något, och en sådan kräfves därför såsom ett nödvändigt led i åtgär-
derna mot alkoholmissbruket.” (Betänkande 1911, sid. 74). Och i 
slutet av 1980-talet formuleras det som följer: ”Själv anser jag, i lik-
het med socialberedningen och flertalet remissinstanser, att situatio-
nen för de tunga missbrukarna är så allvarlig att den motiverar en 
utvidgad användning av tvångsvård, främst när det gäller missbru-
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kare i åldrarna närmast över 20 år.” (Proposition 1987/88:147, sid. 
17).9  

Utredningarna som föregår såväl Alkoholistlagen som LVM fast-
slår att tvångets resultat är av yttersta vikt för dess existensberätti-
gande. I det förra fallet hävdas att lagens praktiska tillämpning leder 
till ”betydande kostnader för staten” och ”skarpa intrång i den en-
skildes personliga förhållanden”, samt att dessa omständigheter 
medför att samhället måste beredas ”motsvarande gagn” (Proposi-
tion 1913:193, sid. 24). Här sätts alltså samhällsnyttan i första rum-
met, medan man i förberedandet av den senare lagen hävdar att 
tvångets etiska berättigande beror på möjligheten ”att åstadkomma 
de förändringar hos missbrukaren som är vårdens syfte” 
(SOU:1987:22, sid. 259).  

När det gäller Alkoholistlagen anses botandemöjligheterna vara 
osäkra vad gäller grava alkoholister, men att andra länders försök 
med tvångsinternering åtminstone inte var ”af den nedslående be-
skaffenhet, att de böra förhindra oss att beträda en af andra omstän-
digheter anvisad utväg” (Proposition 1913:193, sid. 27). Osäkerheten 
kring vårdens effektivitet spelar dock endast en underordnad roll, 
eftersom den verkliga grunden för tvångsingripanden är ”att vissa 
alkoholisters lefnadssätt medför en fara eller allvarlig olägenhet för sam-
hället” (Betänkande 1911, sid. 95, ursprunglig kursivering).  

I revideringen av LVM hämtas det viktigaste argumentet för 
tvångsvård i tolkningen av tungt missbruk som ett ”rop på hjälp”. 
Att inte hörsamma sådana skulle vara att ”lämna dessa människor åt 
deras öde, eftersom många av dem aldrig kommer att söka hjälp, hur 
hjälpbehövande de än i verkligheten är. Man svarar inte på deras ’rop 
på hjälp’” (SOU 1987:22, sid. 198). Förarbetet fastslår emellertid att 
det finns för lite kunskap kring om tvångsvården fungerar annat än 
livräddande, det vill säga om den verkligen kan hjälpa de förutsatt 
behövande till ett bättre liv fritt från missbruksproblem (SOU 
1987:22, sid. 260 och 358).  
                                                 
9  Och vidare: ”I frivilligheten ska emellertid inte ligga något fritt val att fortsätta 

missbruket. Om han, trots alla erbjudanden om vård i frivilliga former vägrar 
att delta i något program, återstår bara att undersöka om förutsättningarna för 
tvångsvård föreligger.” (SOU 1987:22, sid. 198). 

 28



Bakgrund 

Båda lagarna vilar på föreställningen om att problemets svårig-
hetsgrad kräver en akut lösning. Då missbrukarna skadar samhället, 
alternativt lider stor nöd, får inte lösningen fördröjas och därför 
planeras verksamheten utan tillgång till forskningsresultat som talar 
för tvångsvårdens effektivitet. Såväl vid seklets början som vid dess 
slut betraktar lagstiftaren tvånget mot missbrukarna i termer av ”en 
pionjärinsats och ett utvecklingsarbete” (SOU 1987:22, sid. 352). 

Tvångsvårdens projekt  
Även om möjligheterna till förbättring av de människor som skulle 
omfattas av Alkoholistlagen anses begränsade, finns en viss tilltro till 
det hårda arbetets och det sunda livets potential. Förhoppningen – 
som i och för sig är sekundär i förhållande till huvudsyftet att stoppa 
alkoholisternas destruktivitet – är att de lättjefulla och arbetsskygga 
syndarna, genom arbetsplikt och ett moraliskt godtagbart leverne på 
anstalt, ska danas till goda ansvarstagande familjeförsörjare (se t.ex. 
Förslag till lag om behandling av alkoholister § 4, Proposition 
1913:193). Vid Alkoholistlagens tillblivelse finns således inslag av ett 
moralistiskt förhållningssätt. 

I utarbetandet av LVM ersätts det explicita moraliserandet över 
alkoholisternas livsstil, med en inriktning mot god behandling och 
påverkan av missbrukarnas behandlingsmotivation. Fördömanden av 
alkoholisters och narkomaners beteende reserveras för diskussioner 
kring hot och våld mot anhöriga, vilket sedermera också blir ett av 
flera kriterier för lagens tillämpning. Det viktigaste är att missbru-
karna skadar sig själva, förstör sina liv och fortsätter sina destruktiva 
levnadsbanor utan att bli behandlingsmotiverade.  

Man kan dock – för att dra jämförelsen lagarna emellan till sin 
spets – fråga sig om inte även LVM är moraliskt fördömande. Tan-
kegången i förarbetet är att bristande behandlingsmotivation är oac-
ceptabel, samt att tvångsvård inte kan uteslutas bara för att miss-
brukaren tillkännager en avsikt att ingå i frivillig vård. Så ska till ex-
empel den tvångsintagne under LVM-hemvistelsen ”aktivt påverkas 
att fullfölja behandlingen i frivilliga former”, vilket innebär att 
tvångsvårdens syfte inte enbart är att ”ge honom eller henne realis-
tiska möjligheter att i avgiftat tillstånd ta ställning till olika behand-

 29



Kapitel 1 

lingserbjudanden” (SOU 1987:22, sid. 251). Lagstiftaren sträcker sig 
till och med så långt att den uppmanar tillämparna av LVM till miss-
troende: ”Man måste pröva inte bara om samtycket är ärligt menat, 
utan också om klienten kan antas ha rimliga chanser att fullfölja en 
behandling under frivillighet.” (a.a., sid. 254).  

Det verkar alltså som att missbrukares grad av behandlingsmoti-
vation är ”allmän egendom”. Lagstiftaren söker inte svaret på frågan 
om viljan finns eller saknas i personens subjektiva upplevelse, utan 
motivation och hjälpbehov ska i stället bedömas och värderas av en 
högre (moralisk) auktoritet, som dessutom föreskriver om tvångs-
vård är den rätta lösningen på det eventuella problemet.  

I början av seklet gynnas samhällsintresset av att göra alkoholis-
terna nyktra och arbetsföra, medan det idag handlar om att göra de 
självdestruktiva missbrukarna till behandlingsföra individer på väg 
mot en sund och icke-avvikande livsstil. I förarbetena till LVM 
klandras dock inte missbrukarna för den besvärliga situation de 
hamnat i, och inte heller framställs lyckade behandlingsinsatser som 
oberoende av den enskilde individens vilja och ansvar. I detta finns 
således drag också av ett kompensatoriskt synsätt, där tvångsvården 
framställs som ett av flera sätt att kompensera för människornas 
besvärliga livssituationer.  

Slutsatser från jämförelsen av de två lagarna 
Som har framgått finns såväl likheter som skillnader mellan de två 
lagarna. Till de mer uppenbara skillnaderna hör – förutom lagtek-
niska aspekter som vårdtid och kriterier för ingripande – tvångsvår-
dens explicita syfte. Detta har förändrats från att huvudsakligen 
gagna kollektivet till att primärt gagna den enskilda individen. Likaså 
har synen på missbrukaren utvecklats från att egentligen bortse från 
beteendets orsaker och ”dra alla över en kam”, till att poängtera och 
problematisera såväl missbrukargruppens heterogenitet som feno-
menets komplicerade orsakspanorama.  

Den största likheten finns i betoningen av samhällets ansvar och 
plikt att lösa individuella missbruksproblem med alla till buds stå-
ende medel, oavsett det faktum att de föreslagna åtgärdernas eventu-
ella effektivitet är vetenskapligt oprövade. Vad som också framstår 
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som en likhet är de två lagarnas grund i den ovan beskrivna omvän-
delse- eller upplysningsmodellen (Brickman m.fl., a.a.). Även om 
Alkoholistlagens legitimitet var starkt knuten till det moralistiska 
förhållningssättet, precis som tvångsåtgärderna i LVM:s förarbeten 
rättfärdigas med hänvisning till det kompensatoriska, så är lagarnas 
huvudbudskap att missbrukaren handlar/tänker felaktigt och att 
han/hon ska omvändas med hjälp av rätt påverkan. Missbruk betrak-
tas konsekvent som ett i högsta grad allvarligt kollektivt problem 
vilket staten har ett ansvar att söka avhjälpa. (I bil. 1 ges en samman-
fattning av LVM:s paragrafer.)  

 

Disposition 
Detta bakgrundskapitel inleddes med en presentation av ämnesom-
rådet, tillsammans med syfte och frågeställningar. Därefter diskute-
rades avhandlingsarbetets samhällskontext samt tvångslagstiftning-
ens grunder och historiska rötter. Fortsättningen av avhandlingens 
del I ägnas åt att utveckla vissa av de teman som hittills framställts 
kortfattat. I kapitel 2, Tidigare forskning, sammanfattas och granskas 
fynd från andra relevanta tvångsvårdsstudier. I kapitel 3, Teoretisk 
ansats, förs de tankegångar kring handlingars motiv, missbruk och 
behandlingsmotivation fram, som analyser, resultat och diskussioner 
är sprungna ur. Kapitel 4, Metod och material, beskriver studiens ur-
valsförfarande och metodik. Här diskuteras också intervjupersoner-
nas representativitet.  

I avhandlingens empiriska del II ligger tonvikten vid att låta in-
tervjumaterialet ”tala”, och därför innehåller texten många citat men 
få utförligare tolkningar. Kapitel 5, Tre motivationsgrupper, fördjupar 
innebörden av gruppindelningen i grader av motivation. Här lyfts de 
tre gruppernas särdrag fram vad gäller behandlingsmotivation. 
Denna beskrivning visar på hur motivationen kan variera mellan 
olika missbrukare inom tvångsvården. I kapitlen 6, Syn på tvångsvård 
och motivation, samt 7, Syn på tvång och eget handlingsutrymme, jämförs 
motivationsgruppernas dominerande svar på frågor kring LVM-
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hemvistelsen, motivationen, handlingsfriheten samt tvångsvårdens 
mer allmänna värde.  

I del III relateras avhandlingens teoretiska perspektiv till iakttagel-
ser från intervjuundersökningarna. I kapitel 8, Studiens resultat med 
tolkningar och kommentarer presenteras några centrala empiriska fynd. I 
kapitel 9, Motivations- och missbruksteorier i en tvångskontext, diskuteras 
bland annat den tillämpade operationaliseringen av behandlingsmoti-
vation. I kapitel 10, LVM-vårdades handlings- och åsiktsutrymme, analy-
seras de intervjuade missbrukarnas syn på handling och motiv. Det 
sista kapitlet, 11, innehåller avhandlingens slutsatser och slutord.  
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KAPITEL 2  

Tidigare forskning 
 

Inledning 
Forskningen visar att känslan av att vara tvingad att delta i behand-
ling inte är specifik för tvångsvårdade. Man brukar tala om ett 
”tvångskontinuum” som sträcker sig från anhörigas anmärkningar på 
det problematiska beteendet till regelrätta vistelser på tvångsinstitu-
tioner (jfr. Sallmén 1999). Även en stor andel av frivilligt vårdade 
missbrukare känner sig tvingade (se t.ex. Polcin & Weisner 1999) 
och denna känsla tycks sammanhänga med psykologiska faktorer, 
snarare än med i vilken utsträckning det handlar om ett faktiskt, ex-
ternt tvång (Wild m.fl. 1998).  

En tänkbar förklaring till uppluckringen av skillnaden mellan 
påtvingad och frivillig vård kan, åtminstone i Sverige, finnas i att 
kommunerna under senare år har genomfört ekonomiska nedskär-
ningar av den sociala sektorn, vilka resulterat i att frivilliga nekas vård 
tills de uppfyller lagstiftningens rekvisit för LVM. Detta medför att 
även redan behandlingsvilliga personer kan antas bli tvångsvårdade.  

En annan förklaring är att det hårdnade ekonomiska klimatet har 
medverkat till en ytterligare marginalisering av utsatta grupper och 
att missbrukare, för att kunna behålla sina medborgerliga rättigheter, 
upplever sig tvingade att ta del av existerande vårdutbud eller på 
annat sätt söka förbättra sin situation. Detta medför att även be-
handlingsovilliga människor kan finnas inom den frivilliga missbru-
karvården.  

Oavsett om uppluckringen mellan tvång och frivillighet är ett 
faktum eller inte, och oavsett hur den kan förklaras, bör det under-
strykas att tvångsvård (jämlikt LVM) ska placeras någonstans i när-
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heten av ”tvångskontinuumets” högra pol. Det är skillnad på att 
känna sig tvingad och att faktiskt vara det. I det förra fallet finns 
möjlighet att själv påverka när vårddeltagandet ska avbrytas, vilken 
saknas i det senare.  

Förutom att ett par amerikanska psykiatriska undersökningar 
kommer att nämnas, inriktas den följande forskningsgenomgången 
mot svenska studier av det socialrättsliga LVM-tvånget. Detta är ett 
något inskränkt perspektiv, eftersom tvång mot missbrukare före-
kommer även i andra länder,10 och eftersom missbrukare i Sverige 
kan bli föremål för tvångsåtgärder även inom till exempel psykiatrin 
och kriminalvården. Inskränkningen rättfärdigas med att forskningen 
från andra sammanhang, och kring andra typer av tvångsmedel, 
svårligen kan jämföras med den kring svensk LVM-vård. Problemet 
är att olika lagstiftningar har olika syften, målgrupper och kriterier 
för ingripande.  

Nedan presenteras forskning kring upplevelser av påtvingad be-
handling, motivation och deltagande i fortsatt frivillig vård samt 
tvångsvårdens resultat. 

Upplevelser av påtvingad behandling 
Enligt Sallmén m.fl. (1998) har inga systematiska studier gjorts av 
hur LVM-vårdade reagerar på och upplever tvångsåtgärder. Själva 
har de dock funnit att en majoritet av 104 undersökta, såväl frivilliga 
som tvingade, alkoholmissbrukare från LVM-hemmet Karlsvik an-
såg att de utsatts för negativa tvångsinslag eller integritetskränk-
ningar. Detta gällde för hela 91 procent av de tvångsvårdade och för 
56 procent av de frivilliga. De förra tenderade dessutom att stå fast 
vid sin negativa inställning när vistelsen närmade sig sitt slut.11  

                                                 
10  Det finns dock en avgörande skillnad mellan Sveriges och andra länders 

lagstiftning och praktik. I Sverige tvångsvårdas missbrukare med hänvisning till 
deras vårdbehov, medan andra länder i allt väsentligt ”erbjuder” tvångsvård i 
stället för straff, s.k. ”kontraktsvård” (jfr. Börjeson 1979). 

11  Kvinnorna i studien, samt de som i större utsträckning än andra hade en ”inre 
kontrollorientering”, dvs. sådana som tror på den egna förmågan och anser sig 
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Granskas, förutom denna kvantitativa studie, även de forsknings-
projekt där upplevelsen/värderingen av LVM-vården har hanterats 
svepande och varit underordnad andra frågeställningar, kan konsta-
teras att resultaten pekar i samma riktning. I flera rapporter finns 
indikationer på att tvånget ofta anses vara orättfärdigt, meningslöst 
och/eller kränkande.  

Bergmark (1994a, sid. 84) fastslår i sin undersökning av Behand-
lingshemmet Älvgården12 att ”(f)örhållandevis många” klienter säger 
sig ha blivit kränkta genom inskränkningar i handlings- och rörelse-
friheten. I Johanssons (2000, sid. 74) socialantropologiska studie av 
Hornö LVM-hem hävdas vidare att ”(d)irekt tillfrågade är klienter-
nas allmänna kritik mot LVM förödande”. Liknande iakttagelser görs 
av Berg & Grant (1988) i en beskrivning av ett LVM-hem för nar-
kotikamissbrukare, av Fernstedt (1992) i en liten intervjustudie, samt 
av Larsson & Ollus (1999) i en uppföljning av 31 intagna på LVM-
hemmen Hessleby och Frösö. Möllers m.fl. (1998) undersökning av 
klienter på Rällsögården visar att 44 procent ansåg att upplevelsen av 
påtryckning/tvång var mycket negativ.13 Här redovisas inte om upp-
fattningarna skilde sig åt mellan frivilliga och tvingade personer, med 
mer än att de senare var mindre benägna att över tid ändra uppfatt-
ning (och, som de frivilliga, bli mer positiva). 

Gerdner (2000) ställde liknande frågor till 27 tidigare inskrivna 
missbrukare på Behandlingshemmet Älvgården och LVM-hemmet 
Lunden. Femtio procent av de tvångsvårdade och 20 procent av de 
frivilliga uppgav att de under behandlingen utsatts för åtgärder mot 
den egna viljan. En negativ eller mycket negativ värdering av dessa 
tvångsåtgärder dominerade i båda grupperna. Förändringen av in-
ställning, åt det positiva hållet, ägde rum i liknande utsträckning när 
det gällde specifika åtgärder under behandlingen, men de tvångs-
vårdade tenderade att hålla fast vid åsikten att LVM-domen som sådan 
var negativ.  

 
kunna styra livet, var mindre benägna att vid vårdtidens slut acceptera och rätt-
färdiga negativa upplevelser av tvång. 

12  Som också är ett LVM-hem. 
13  Sjuttio procent av de 23 respondenterna vårdades frivilligt. 
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Bjurner (1992) intervjuade fyra kvinnor från (dåvarande) LVM-
hemmet Rålambshov och beskriver att de hade känt sig rädda, 
maktlösa, kränkta och haft tankar på att rymma, men efteråt kunnat 
inse att avbrytandet av missbruket varit bra för dem. Likaså redogör 
Skoglund (1996) för att fyra tvångsvårdade män såg institutionsvis-
telsen som en form av förvaring, vilken i och för sig var uppskattad 
eftersom den förlängde livet. I Billingers (2000) avhandling (som 
visserligen primärt tar upp personalens syn på LVM-vård och moti-
vationsarbete) kategoriserades 13 missbrukare utifrån i vilken ut-
sträckning de hade ett eget livsprojekt. Det framkom att de som 
talade om framtidsplaner och livsmål inte lät sig påverkas särskilt 
mycket av tvångssituationen, medan de som var utan ett eget projekt 
antingen var likgiltiga eller negativa till hur de behandlades inom 
tvångsvården.  

Litteraturen kring upplevelser av tvång inom psykiatrin är ett mer 
utforskat område. Även om utrymmet här inte medger någon utför-
lig presentation av relevant forskning, ger jag nedan ändå några ex-
empel på resultat.  

I en svensk intervjuundersökning av nio patienter inom den psy-
kiatriska tvångsvården konstaterar Svensson (1996) att det inte fanns 
någon homogen hållning till om tvånget var berättigat eller inte. 
Gemensamt för intervjupersonerna var i stället deras förstående och 
vårdfokuserade attityd. De ville ha vård för sin problematik (om än 
helst inte under tvång), de kände ett visst obehag inför olika tvångs-
moment (t.ex. bältesläggning och tvångsmedicinering) men förstod 
att dessa ibland var nödvändiga inslag i behandlingen. Allmänt sett 
var patienterna nöjda med den hjälp/det bemötande de fått. Likaså 
visar Kjellin m.fl. (1997) att merparten, såväl frivilliga som tvingade, 
patienter inlagda på psykiatrisk avdelning ansåg att de blivit hjälpta 
av vården. Det fanns ett samband mellan upplevd respekt för auto-
nomi och självrapporterad förbättring av den mentala hälsan.  

I en annan inhemsk studie beskriver Eriksson & Westrin (1995) 
att två tredjedelar av de tvingade och en tredjedel av de frivilliga pa-
tienterna inom den psykiatriska vården uppgav att de under en given 
vårdperiod utsatts för tvångsmoment. De tvångsinlagda var mindre 
benägna än de frivilliga att rättfärdiga insatserna de blivit föremål 
för. Svensson & Hansson (1994) visar vidare att tvångsvårdade var 
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mindre nöjda än frivilliga med miljön och behandlingsprogrammet 
på psykiatriska avdelningar.  

Nordamerikanska studier inom psykiatrin påvisar att flera olika 
faktorer har betydelse för i vilken utsträckning patienten upplever 
negativa känslor av att vara tvingad, till exempel om beslutsproces-
sen anses ha varit rättvis (Lidz m.fl. 1995) samt om det varit tal om 
faktiskt juridiskt tvång, hot och befallningar (Lidz m.fl. 1998). Det 
har också visat sig att många ändrar sin inställning till att bli inlagda 
på psykiatrisk klinik efter en tid i vård. I en undersökning fann man 
att tvångsvårdade patienter så småningom ansåg att de faktiskt var i 
behov av en hospitalisering, även om de inte tycktes vara uppenbart 
tacksamma för att också ha erfarit den (Gardner m.fl. 1999).  

Slutligen finns i litteraturen ett allmänt stöd för att negativa 
känslor inför tvångssituationen kan motverkas genom att behand-
lingspersonalen bemöter den vårdade med respekt och är medveten 
om att han/hon kan känna sig kränkt. 

Motivation och deltagande i fortsatt frivill ig vård 
Behandlingsmotivation inom tvångsvården är som forskningsom-
råde mycket eftersatt. Så gott som samtliga beskrivningar och utvär-
deringar av LVM-vård nämner och tar för givet att de tvångsintagna 
generellt sett utgör en omotiverad och svårpåverkad grupp, samt att 
de i institutionsvistelsens inledningsfas vanligtvis är aggressiva och 
onåbara. Trots detta har någon systematisk analys av om – och var-
för – så är fallet ännu inte genomförts. Viss forskning, och SiS (den 
myndighet som är huvudman för den tvångsbaserade institutions-
vården) egen verksamhetsdokumentation, pekar dock på förhållan-
den som skulle kunna stå i motsättning till ovan nämnda för givet 
tagna utgångspunkter.  

De senaste årsrapporterna över intagna på LVM-hem beskriver 
till exempel att närmare 60 procent av alla tvångsvårdade faktiskt vill 
ha hjälp med sitt missbruk, redan efter två veckor på institution 
(Statens institutionsstyrelse 1998, 1999 & 2000). Detta tolkas som att 
missbrukarna kanske ändå vill förändra sin situation, men att de inte 
har kraft nog att be om eller ta emot hjälpen. Vidare hävdas det då 
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och då att tvångsvården ofta lyckas med att motivera de intagna till 
frivillig behandling (se t.ex. Statens institutionsstyrelse 1996, Korpi 
2000). Några svenska forskare har dessutom gjort gällande att LVM-
tvånget inte tycks påverka behandlingsutfallet negativt (Gerdner 
1998a, Möller m.fl. 1998, Sallmén & Berglund 1997) och att vården 
som bedrivs på LVM-hem kan antas ha blivit bättre med åren 
(Gerdner 2000). Dessa rön ger alltså en positiv bild av tvångslag-
stiftningens kapacitet och talar, såvida de lämnas okommenterade, 
emot att de tvingade missbrukarna i allmänhet skulle tendera att gå 
oförändrade genom vårdperioden. 

Att attitydmätningar pekar mot att många tvångsintagna säger sig 
vilja ha hjälp med missbruket redan i ett tidigt skede av LVM-vår-
den, bör enligt Gerdner inte antas reservationslöst, men anses utgöra 
en stor potential (1998c). Innan liknande slutsatser dras, anser jag att 
man bör diskutera vilka skäl de intagna eventuellt har för att svara ja 
på SiS-personalens frågor kring önskan om hjälp. Man kan till exempel 
undra om svarsbilden skulle bli annorlunda om intervjuerna sköttes 
av externa personer utan anknytning till LVM-hemmens behand-
lingsprogram. 

Enligt Nilsson & Tops (1994), som studerade en tvångsavgift-
ningsenhet i Malmö, kan förändringar av de intagnas inställning till 
vården i dess inledningsskede hänföras till vad de kallar ”patienter-
nas överlevnadsstrategi” (sid. 65). Många accepterar ganska snart den 
vårdplan som socialnämnden ska upprätta i samråd med dem, och 
författarna hävdar att denna samarbetsvilja kan ses som ett tecken på 
missbrukarnas institutionsvana. De anpassar sig till kraven som ställs 
och ser på så sätt till att göra vistelsen drägligare.  

Oavsett hur man väljer att tolka SiS uppgifter, kan en slutsats vara 
att mer djuplodande forskning behövs kring hur de intagna uppfattar 
sin situation och sitt hjälpbehov. Inte minst eftersom detta område 
brukar vara föremål för meningsskiljaktighet då det handlar om 
tvångsvårdens etiska legitimitet; ropar missbrukarna på hjälp, får de 
vad de vill ha och gör samhället dem en tjänst eller inte? 

Frågan om missbrukarna blir motiverade och eventuellt fullföljer 
vårdperioden under frivilliga former behöver också studeras vidare. 
Ett skäl till detta är antydningar om att SiS egna uppgifter inte är helt 
tillförlitliga. Journalisterna Dahlberg & Lorentzson (1999) har till 

 38



 Tidigare forskning 

 39

exempel hävdat att myndighetens slutsatser inte alltid baserar sig på 
fullföljande i helt frivillig vård. Nedan exemplifierar generaldirektör 
Korpi (1998) denna typ av resonemang.  

Att vi trots detta (en klientgrupp med mycket svår problema-
tik) – i bästa samförstånd med socialtjänsten – kan skriva ut 60 
procent av klienterna till frivillig behandling efter tre månader 
måste betraktas som ett hyggligt resultat (Korpi 1998a, sid. 2).  

LVM § 29 föreskriver att institutionsledningen särskilt måste moti-
vera de fall då tre månader förflutit av LVM-tiden och missbrukaren 
inte överflyttats till annan (öppnare) vård jämlikt LVM § 27 (se bil. 
1). Även om den angivna andelen sådana placeringar givetvis kan 
betraktas som ett ”hyggligt resultat”, förefaller det inadekvat att in-
ordna överflyttningar till annan vård under beteckningen frivillig vård. 
Tvångsintagna som accepterar en § 27-placering, väljer inte mellan 
institutionsvistelse och frihet, utan mellan fortsatt behandling verk-
ställd med hjälp av mer eller mindre manifesterade tvångsbefogenheter 
(eftersom även den öppnare behandlingen på annan plats avbryts 
och ersätts med den ursprungliga LVM-hemvistelsen om missbruka-
ren missköter sig).  

Generaldirektören för dock fram liknande siffror även i samman-
hang då inget tyder på att de handlar om annat än utskrivning till 
reguljär frivillig vård efter LVM. 

SiS uppföljningssystem visar att över 40 procent av LVM-kli-
enterna går vidare till frivillig vård, räknar man med dem som 
endast varit akut placerade stiger siffran till cirka 60 procent. 
(Korpi 1998b, sid. 98). 

Korpis uttalanden skapar inte klarhet kring hur många LVM-vårdade 
som faktiskt fortsätter behandlingen frivilligt. Under 1998 sägs alltså 
andelen vara såväl 40 som 60 procent och år 2000 är andelen ”drygt 
hälften” (Korpi 2000). År 2001 konstateras vidare, att 60 procent av 
de SiS-inskrivna fortsätter med ”vård i öppnare former” och detta 
anses vara ”acceptabelt” mot bakgrund av att LVM syftar till att 
motivera till frivillig vård (Korpi 2001). Återigen en sammanbland-
ning av frivillig vård och överflyttningar till öppnare vård inom ra-
men för LVM.  
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Inte heller den officiellt publicerade statistiken över vårdkonsum-
tion efter LVM kan reda ut alla oklarheter. En sammanställning av 
utvecklingen från 1982 till 1992, visar att andelen som skrevs ut till 
frivillig institutionsvård efter LVM-tiden varierade mellan 15 och 28 
procent (Olsson 1997). 1993, 1994 och 1995 skedde dock ett mar-
kant trendbrott och hela 35, 59 respektive 64 procent fortsatte vår-
den frivilligt på behandlingshem.  

Enligt SiS FoU-chef Segraeus (i förordet till Olsson 1997, sid. 3) 
ska dessa uppgifter tolkas med försiktighet eftersom flera faktorer 
samverkat till ökningen. Dels var SCB:s blankett svårtolkad fram till 
och med 1993, vilket ledde till systematiska statistikfel och under-
rapportering (Segraeus, intervjuad i Hasselgren 1995), och dels star-
tade vid samma tidpunkt ökningen av andelen omedelbart omhän-
dertagna (jämlikt LVM § 13), vilka ofta övergår till frivillig vård utan 
att ha exponerats för LVM-hemmets motivationsarbete.14 Förklar-
ingen till ökningen består alltså i: 1) att fler än vad som hittills angi-
vits faktiskt fortsatte med frivillig vård under åren 1982-1992 och 2) 
att andelen akut omhändertagna ökade efter 1992. 

Ser man närmare på statistiken framkommer att de två förklaring-
arna hänger samman, men att de ändå inte fullt ut kan göra reda för 
den enorma ökning av deltagande i frivillig vård efter LVM som 
inträffat under senare år; en ökning som ägt rum trots frånvaron av 
parallella förändringar i lagstiftning, klientsammansättning eller be-
handlingsmetodik. Ökningen av de akut omhändertagna på några 
procentenheter tycks för liten för att kunna ha någon betydande 
inverkan på förändringen ifråga.15 Detta gäller även om man 
                                                 
14  I befintlig litteratur anges något motstridiga uppgifter kring vilken typ av vård 

dessa personer skrivs ut till. En SiS-rapport beskriver att de omedelbart om-
händertagna företrädesvis skrivs ut till vård i hemmet, och alltså inte till institu-
tionsvård (Statens institutionsstyrelse 1996, sid. 18), medan SCB:s statistik för 
1996 gör gällande, att endast nio procent av vårdtillfällena kortare än två 
veckor fullföljs med frivillig öppenvård i anslutning till hemmet (Socialstyrel-
sen 1997a, sid. 23).  

15  Under tidsperioden 1989-1992 varierade de akut omhändertagnas andel mellan 
15 och 19 procent (av samtliga med insatser enligt LVM), och under 1993-
1995 låg den på mellan 21 och 23 procent (Statens institutionsstyrelse 1996, 
sid. 9). Räknas i stället individerna, är antalet i stort sett detsamma om man 
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förutsätter att underrapporteringen beror på att de tillfälligt omhän-
dertagna personerna, som skrevs ut till frivillig vård, inte räknades 
före 1993. Genomförs nämnda korrigering för 1990, ett år som en-
ligt statistiken ligger extremt lågt vad gäller utskrivningar till frivillig 
institutionsvård efter LVM, ökar andelen från 15 (Olsson 1997) till 
29 procent.16  

Skillnaden mellan 1990 och 1995, det senare året då hela 64 pro-
cent av de LVM-intagna hävdas ha skrivits ut till vård jämlikt SoL, 
kan alltså vara något överdriven. Trots detta måste ändå ett rimligt 
antagande vara, att LVM-hemmen från och med 1993 kan ha räknat 
till frivillig vård, inte bara sådan efter akuta omhändertaganden, utan 
även vissa överflyttningar till öppnare vårdformer jämlikt LVM § 27. 
Det torde alltså handla om överrapportering från och med 1993, och 
inte enbart om underrapportering före detta år.  

Resonemanget ovan grundar sig på överslagsberäkningar med 
osäkra, orealistiska (alla som blivit akut omhändertagna fortsätter 
inte med frivillig vård, allra minst på institution) och inte helt jäm-
förbara siffror. Det bör ändå kunna belysa att den befintliga doku-
mentationen är bristfällig vad gäller utskrivningar till frivillig vård 
och att de officiellt presenterade procentandelarna kan betraktas som 
sprungna ur överoptimistiska kalkyler.  

Här kan också nämnas att den hittills opublicerade dokumenta-
tion som SiS generaldirektör refererar till, inte anger om vårdpla-
nerna faktiskt kommit till stånd eller inte, vilken typ av frivillig ”efter-
vård” det varit frågan om och ej heller hur lång tid de tidigare 

 
jämför t.ex. 1989 med 1995. Förändringen beror således på att de som tvångs-
vårdades jämlikt LVM § 4 blev färre. 

16 1 605 personer blev under 1990 föremål för insatser enligt LVM. Av dem blev 
235 personer omedelbart omhändertagna jämlikt LVM § 13, utan att sedan bli 
tvångsvårdade jämlikt LVM § 4 (Statens institutionsstyrelse 1996). ”Översätts” 
dessa uppgifter till vårdtillfällen förefaller det rimligt att öka siffrorna med ca. 10 
procent, detta eftersom ett antal personer återkommer flera gånger under 
samma år. Med detta som utgångspunkt var det 259 vårdtillfällen som 1990 
enbart innebar ett akut omhändertagande. Förutsätts vidare att de senare sak-
nas i SCB:s statistik och att de alla (för enkelhets skull och för att renodla ef-
fekten av Segraeus resonemang) gick vidare till frivillig institutionsvård, blir 
andelen för samma år alltså 29 procent i stället för 15 procent. 
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tvångsintagna eventuellt har stannat.17 Men vad säger då annan 
forskning om i vilken utsträckning LVM-vården lyckas motivera 
missbrukarna? 

I den diskuteras de intagnas eventuella behandlingsdeltagande 
efter LVM kortfattat. Det hör till ovanligheterna, dels att uppgifter 
finns kring vårdtid/-typ, och dels att andelen ”frivilliga fortsättare” 
är så hög som den officiella statistiken visar.  

Arnhof (1983) har, mig veterligt, gjort den första studien av hur 
det går för missbrukare efter LVM-vården. Denna undersökning av 
narkotikamissbrukare på Runnagården, som refereras i ett delbetän-
kande av socialberedningen (Socialberedningen 1983), visar att en-
dast tre av 26 (12 procent) bedöms ha genomgått en ”markerad för-
bättring” till följd av LVM-vården (sid. 61). En var abstinent och två 
(åtta procent) hade efter LVM fortsatt med en längre sammanhållen 
vårdtid.  

Berglund & Ågren (1987) konstaterar att sex av 23 (26 procent) 
tvångsvårdade kvinnor på Ekebylunds behandlingshem skrevs ut till 
frivillig vård. Arton procent hade vid uppföljningen, cirka sex måna-
der efter utskrivning, haft kontakt med öppenvård och 52 procent 
med behandlingshem. Då över hälften frivilligt hade varit i kontakt 
med vårdsystemet, skulle LVM:s motiverande insatser i detta fall 
kunna anses vara lyckade. Det var emellertid så, att andelen med 
sådana kontakter året före inskrivningen i LVM-vård var avsevärt 
mycket högre (33 procent med öppenvård och 78 procent med be-
handlingshem), vilket tyder på att tvånget här följts av frivilligt be-
handlingsdeltagande i mindre utsträckning.18 Franér & Ågren (1990) 
fann senare i en studie av Frösö behandlingshem att 16 procent av 

                                                 
17  Jag har själv haft möjlighet att studera den dokumentation uppgifterna bygger 

på (personlig kommunikation med Segraeus, FoU-chef på SiS). 
18  En annan mer positiv tolkning skulle kunna vara att de tvångsvårdades behov av 

behandling minskat efter LVM-vården. Här visar dock materialet att så knap-
past kan ha varit fallet. Året före den studerade LVM-perioden hade 78 pro-
cent av de intagna antingen vårdats frivilligt eller under tvång, och vid uppfölj-
ningstillfället var nästan lika många (70 procent) antingen i vård eller i behov 
av vård (Berglund & Ågren 1987).  
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de tvångsintagna fortsatte vården frivilligt. Av dessa stannade hälften 
mindre än 25 dagar.  

Något bättre resultat har också beskrivits. I Fernstedts (1992) 
studie av 102 narkotikamissbrukare hade 28 procent vistats frivilligt 
på behandlingshem någon gång under den sex månader långa upp-
följningsperioden. Nilsson & Tops (1994) fann vidare att 33 procent 
kom tillbaka till den avgiftningsenhet som studien gällde efter 
tvångsvården. Här handlade det emellertid om att återkomma någon 
gång under uppföljningsperioden, och alltså inte om att fortsätta den 
påtvingade vårdperioden frivilligt. Siffrorna är dessutom endast gil-
tiga för dem som överhuvudtaget hade möjlighet att söka sig till ifrå-
gavarande instans, det vill säga de tidigare tvångsvårdade som var 
mantalsskrivna i Malmö.  

I en annan undersökning skulle sammanlagt cirka 40 procent av 
LVM-klienterna (från fyra kommuner under perioderna 1982-1983 
och 1984-1985), enligt handläggande socialsekreterare, fortsätta med 
någon form av behandling efter avslutad LVM-vård (Petterson 
1989). Här finns dock inga uppgifter kring om andelarna gällde fak-
tisk eller planerad fortsatt behandling. Inte någon av de tre sist-
nämnda studierna – och inte heller SiS egen dokumentation – ger 
någon information om vårdtid/-typ efter LVM.  

Bäst resultat återfinns hos Gerdner (2000) som konstaterar att 63 
procent, av 54 (tvingade och frivilliga) missbrukare på LVM-hem-
men Älvgården och Lunden, hade tagit del av professionellt organi-
serad eftervård. För närmare hälften av de eftervårdade fanns upp-
gift om att planeringen skett under själva institutionsvistelsen. Under 
uppföljningsperioden (drygt ett år) hade 76 procent, av samtliga, 
deltagit i någon typ av ytterligare frivillig missbrukarvård. Vanligast 
var behandlingshem (47 procent) och avgiftning (43 procent). Frå-
gan återstår om den höga andelen här ska betraktas som ett entydigt 
positivt utfall. För det första anges inte om ytterligare vårdkonsum-
tion indikerar en fortsättning av tidigare vårdperiod eller en helt ny 
behandlingsepisod med mellanliggande missbruk. Inte heller framgår 
det om tvingade och frivilliga skilde sig åt vad gäller vårdkonsumtion 
under uppföljningsperioden. 

Som har visats kan inga entydiga besked om tvångsvårdens kapa-
citet att motivera de tvingade till frivillig vård inhämtas vare sig från 
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den officiella statistiken eller från enskilda forskningsprojekt. Siff-
rorna varierar beroende på vilka krav som ställs på den frivilliga vår-
den – från knappt var tionde (när det är fråga om en längre sam-
manhållen vårdperiod) till tre av fyra (när även frivillig avgiftning 
räknas och mellanliggande missbruk tillåts) – och detsamma gäller 
för de tolkningar som görs.  

Trots osäkra uppgifter är det flera som har dristat sig till att dra 
slutsatser, såväl optimistiska som pessimistiska. Till de senare hör 
Fugelstads (1989) resonemang.  

En icke oväsentlig grupp LVM-vårdade fortsätter i frivillig 
vård. Det är dock osäkert om de verkligen fullföljer pro-
grammet och stannar kvar i den nya vårdformen. Mycket talar 
för att så inte är fallet (sid. 32). 

Det är emellertid i verksamhetens huvudmans egna texter man fin-
ner optimismen. I en rapport (Statens institutionsstyrelse 1996), som 
i övrigt inte ens tar upp om de tvångsvårdade fortsätter med frivillig 
vård, konkluderas följande:  

Det man avslutningsvis kan konstatera när det gäller LVM-
vårdens effekter är för det första att behovet av systematiska 
vetenskapliga studier fortfarande är stort och för det andra, 
att LVM-vården, trots det dåliga utgångsläget många klienter 
har, ofta lyckas med att motivera dem till frivillig vård och 
därmed skapa det andrum som dessa människor behöver för 
att ändra sitt beteende och välja en annan livsbana än de an-
nars skulle ha gjort. (sid. 36). 

Liknande ogrundade resonemang finns i en annan rapport, utgiven 
av SiS, om Rällsögården (Möller m.fl. 1998). Här konstateras att 14 
procent, av 279 LVM-intagna under 1983-1992, övergick till frivillig 
placering på samma institution. Sex procent stannade där i mer än 
två veckor. Endast 10 procent genomförde en ”lyckad” § 27-placer-
ing, det vill säga en sådan som inte slutar i att missbrukaren blir åter-
förd till det ursprungliga LVM-hemmet. Dessa resultat skulle, precis 
som författarna konstaterar, kunna tyda på att ”LVM demonstrerat 
sin oförmåga till att medverka till att motivera till frivillig vård” (sid. 
83).  
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Som motargument hävdas, dels ”att socialtjänsten i allt mindre 
utsträckning efterfrågar fortsatt frivillig institutionsvård” (sid. 83), 
och dels, att andelen framgångsrika fall ökar till hela tre fjärdedelar 
om även dem som fullgjort en behandling med ”planerad utskriv-
ning”19 räknas. Det anses också vara positivt att så många intagna 
medverkat aktivt i Rällsögårdens öppna behandlingsprogram.  

Dessa argument mot att se pessimistiskt på resultaten, är dock 
inte särskilt övertygande. För det första genomfördes de ekonomiska 
nedskärningarna av den sociala sektorn under 1990-talet (Blomqvist 
1996), det vill säga i slutet av och efter undersökningsperioden. 
Detta medför att endast en liten del av urvalspersonerna kan ha ne-
kats möjligheten att få fortsätta i frivillig vård, på grund av att, som 
Möller m.fl. säger, ”många kommuner önskar hålla igen på kostna-
derna” (1998, sid. 79). Dessutom förlorar argumentet sin kraft av att 
inga empiriska belägg redovisas kring att missbrukarna ville ha, men 
inte fick, frivillig vård jämlikt socialtjänstlagen.20  

Vad gäller den andra delen av argumentet bör man inte glömma 
att LVM-institutionernas tvångsbefogenheter syftar just till att för-
hindra oplanerade utskrivningar där vårdtiden in i det sista präglas av 
avvikningar, återfall i missbruk och ovilja att delta i aktuellt behand-
lingsprogram.21  

Slutligen verkar det av samma skäl orimligt, och mycket förenklat, 
att använda aktiv medverkan i behandlingsprogram på öppen avdel-
ning, som ett mått på i vilken utsträckning de intagna blir motiverade 

 
19  Dvs. ”att klienten ej har skrivit ut sig själv och ej har blivit utskriven eller över-

flyttad på disciplinära grunder” (Möller m.fl. 1998, sid. 80). 
20  Vidare visar den ovan refererade officiella statistiken (som visserligen inte tycks 

vara helt tillförlitlig) att tendensen under 90-talet varit den motsatta, det vill 
säga att fler, och inte färre, fortsätter frivilligt under år då de ekonomiska åt-
stramningarna är kraftiga. 

21  Studien visar också att de tvångsintagna, under 1988-1992, stod för endast 20 
procent av de fall som inte uppfyllde kriterierna för planerad utskrivning 
(Möller m.fl. 1998). Denna omständighet har av andra beskrivits som en själv-
klarhet. ”Naturligtvis är det fler LVM-dömda som fullföljer sina vårdprogram 
– de är ju tvingade.” (Anders Bergmark intervjuad i Dahlberg & Lorentzson 
1999, sid. 29). 
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till frivillig vård. Om alternativet till deltagande är förknippat med 
ytterligare repression förefaller valet lätt, även för dem som uttrycker 
brist på motivation och avser återuppta missbruket efter tvångsvår-
den.22

Tvångsvårdens resultat 
Vad gäller utfall av tvångsvård presenterar Gerdner (1998a) en in-
formativ nationell och internationell litteraturöversikt. I denna refe-
reras bland annat Maddux (1988) sammanställning av ett antal tidiga 
amerikanska uppföljningsstudier av opiatmissbrukare som behand-
lats med stöd av någon typ av juridiskt tvång. Det handlar företrä-
desvis om vård som villkor för frigivning. I undersökningarna var 
behandlingsprogrammens framgångar vanligtvis begränsade (4-31 
procent drogfria sex månader eller längre efter utskrivning), även om 
de som tvingats klarade sig något bättre än de frivilliga. Bäst resultat 
fanns bland tvångsvårdade som efter utskrivning också blivit föremål 
för obligatorisk eftervård/kontroll. Trots att tvånget tycks ha haft 
viss positiv inverkan på resultaten, hävdas att de flesta patienter, 
även då de tvingats till vård, fortsatte med opiatbruket (Maddux a.a., 
sid. 40).  

I en sammanfattande kommentar till dessa, och andra internatio-
nella uppföljningsstudier, påpekar Gerdner (a.a.) att det inte finns 
några slutgiltiga bevis för att, som tendensen visar, den påtvingade 
vården skulle vara bättre än den frivilliga. Även om denna tendens 
säkert kan förvåna, är det inte så konstigt att några bevis ännu inte 
sett dagens ljus. Inom utfallsforskningen finns det många faktorer 
(t.ex. klientegenskaper, förbättringskriterium, vårdtid och typ av 
tvång) man måste ta hänsyn till för att kunna jämföra olika klient-
grupper och olika utfallsstudier. Dessutom är den enda typen av 

                                                 
22  Eller som Börjeson (1981) uttrycker det: ”Den tysta förutsättningen är att alla 

mänskliga samspel i vårdsituationer omedelbart skulle förändras om patienten 
fick göra det han ville – lämna scenen. Alla överenskommelser, alla bejakan-
den, allt accepterande är kvasipositiva faktorer satta inom en parentes med ett 
negativt förtecken: vården är påtvingad.” (sid. 89). 
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forskningsansats som medger att någorlunda säkra slutsatser dras, 
det vill säga kontrollerade experiment där likartade försökspersoner 
slumpmässigt placeras i olika vårdformer, förenad med etisk pro-
blematik och lyser med sin frånvaro i tvångsvårdslitteraturen.  

Den bästa indikatorn på tvångets betydelse för behandlingsresul-
tat torde finnas i inhemska studier där adekvata jämförelser görs 
mellan tvingade och frivilligt vårdade. I det följande sammanfattas 
iakttagelser från sju undersökningar som jämfört tvingade och frivil-
liga missbrukare, vilka vistats på samma institution. För en mer ut-
förlig genomgång av uppföljningar av LVM-vårdade, hänvisas läsa-
ren till Gerdner (a.a.). 

Det bör dock noteras att jämförelser mellan SoL- och LVM-pla-
cerade missbrukare, som vårdats på samma institution, verkligen inte 
är oproblematiska. För det första ska ju vård jämlikt LVM endast 
komma på fråga när frivillighet inte utgör ett realistiskt alternativ (jfr. 
LVM § 1 & 4, bil. 1), vilket implicerar att de tvångsvårdade på ett 
eller annat sätt kan förutsättas ha ett visst motstånd gentemot att 
befinna sig i institutionsvård. För det andra är missbrukare från 
denna grupp vid inskrivningen vanligtvis mer socialt utslagna än de 
frivilliga (Berglund & Ågren 1987, Blomqvist 1996, Gerdner 
1998a&c, Möller m.fl. 1998). Det har emellertid visat sig att de 
tvångsintagna vårdas under längre tid (Möller m.fl. 1998, Sallmén & 
Berglund 1997), vilket har antagits i viss utsträckning kompensera 
för deras i övrigt sämre utgångsläge och prognos (Gerdner 1998a). 
Vad som dessutom försvårar tolkningen av resultaten är ovissheten 
kring hur det skulle ha gått för personerna om de inte hade vårdats. 
Så noterar till exempel Lehto (1989) att man ej kan veta om tvångs-
intagningar förhindrar de naturliga förändringsprocesser som skulle 
ha kunnat påbörjats om inte missbrukaren lyfts bort från vardags-
miljön. 

Av ovan nämnda sju undersökningar har två (Gerdner 1986, 
Gerdner m.fl. 1988) studerat enbart de missbrukare som fullföljt ett 
specifikt behandlingsprogram på Runnagården, vilket medför att 
dessa inte är representativa för den LVM-vårdade gruppen som hel-
het. Kortfattat visar uppföljningarna på förhållandevis goda resultat 
(59 respektive 55 procent missbrukade mindre efter än före behand-
lingen), även om de tvångsvårdade kvinnorna respektive de tvingade 
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i allmänhet klarade sig sämre. I Bergmarks (1994a) undersökning 
fanns ett likartat, men inte statistiskt signifikant, samband mellan 
helnykterhet/drogfrihet och känslan av att vara frivilligt vårdad. 
Trettiotvå procent hade genomgått någon, eller en klar, förbättring 
av missbrukssituationen. Detta urval bestod enbart av missbrukare 
som vistats på Älvgårdens behandlingshem mer än 30 dagar och 
torde vara mer representativt än de två ovan nämnda, även om se-
lektionsaspekten också i detta sammanhang medverkar till att inga 
allmängiltiga slutsatser kan dras.  

De mer representativa studier som återstår är följande fyra: 
Berglund & Ågren (1987), Gerdner m.fl. (1998), Möller m.fl. (1998) 
och Sallmén & Berglund (1997). Den förstnämnda skiljer ut sig där-
för att uppföljningstiden var kortare (ca. sex månader) samt därför 
att uppgiftslämnare var antingen missbrukaren själv eller socialsekre-
terare. Övriga hade en uppföljningstid på cirka ett (Sallmén & Berg-
lund 1997) respektive cirka två år (Gerdner m.fl. 1998, Möller m.fl. 
1998). I de tre sistnämnda inhämtades data från flera källor (miss-
brukare, socialsekreterare och/eller klinisk dokumentation), vilket 
ökade möjligheterna till validitet och reliabilitet i utfallsmåtten. Un-
dersökningarna finns åskådliggjorda i tabell 1 nedan, vilken grundar 
sig på den som Gerdner (1998a, sid. 38-41) presenterar. 
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Tabell 1. Sammanställning av fyra studier där jämförelser görs 
mellan frivilliga (SoL) och tvingade (LVM) missbrukare som 
vistats på samma institution. 

Referens Urval Uppfölj-
nings-
metod 

Förbätt-
rings-

kriterium 

Bortfall Andel för-
bättrade 

Mort-
alitet 

Kom-
mentar 

Berglund 
& Ågren 
(1987) 

157 alk, 25% 
män, 15% 
LVM, Eke-
bylund 1984-
1985 

33% 
interv., 
resten 
socsekr 
eller annat 
basmate-
rial, ca. 6 
mån 

Inget 
missbruk 
månaden 
före upp-
följningen

7,6% 27% 
37% bland 
SoL-kvinnor 
30% bland 
LVM-
kvinnor 

0% Få tvångs-
vårdade, 
”osäkert” 
förbätt-
ringskrite-
rium 

Gerdner 
m.fl. 
(1998) 

603 alk och 
blandmissbr, 
76% män, 
42% LVM 
Runna-
gården 1988-
1990 

Postenkät 
till missb, 
socsekr 
och anhö-
riga, 24 
mån 

Mindre 
missbruk 
efter än 
före 
vårdpe-
rioden 

21% 40% 
SoL bättre 
än LVM 

7%  Retro-
spektiva 
data 

Möller 
m.fl. 
(1998) 

135 alk och 
blandmissbr, 
83% män, 
39% LVM, 
Rällsögården 
1991-1992 

Postenkät 
till missb 
och soc-
sekr+klin 
data, 
24 mån 

Mindre 
missbruk 
efter än 
före vård-
perioden 

16% 29%  
Ingen 
skillnad 
mellan 
SoL/LVM 

13%  Retro-
spektiva 
data, stort 
bortfall i 
analyser 

Sallmén & 
Berglund 
(1997) 

104 alk och 
blandmissbr, 
70% män, 
58% LVM, 
Karlsvik 
1990-1992 

Intervju 
validerad 
av soc-
sekr+klin 
data, ca. 
12 mån 

Mindre än 
60 ”dryck-
esdagar” 
under 
uppf. 
perioden  

11% 
33% om 
döda 
räknas 

30% 
Varken 
förb. el. 
mort. 
relaterad till 
LVM 

21%  Tolk-
ningspro-
blem pga. 
hög död-
lighet 

 
Berglund & Ågrens (a.a.) uppföljning gäller 157 personer som under 
1984-1985 vistades på Ekebylunds behandlingshem. Urvalet bestod 
huvudsakligen av alkoholmissbrukare och 25 procent var män. 
Femton procent vårdades jämlikt LVM och av dessa var alla utom 
en kvinnor. Undersökningen baserar sig på så gott som samtliga 
inskrivna under undersökningsperioden och bortfallet vid uppfölj-
ningen var litet (8 procent). Ingen hade avlidit. Trettiosju procent av 
de frivilliga respektive 30 procent av de tvingade kvinnorna upp-
fyllde förbättringskriteriet ”inget missbruk månaden före uppfölj-
ningstillfället”. Man konstaterar att ”60-70 procent av den ursprung-



Kapitel 2 

liga gästgruppen (hade) kvarstående missbruksproblem sex till åtta 
månader efter utskrivningen” (sid. 64). Vidare bedöms de tvångs-
vårdades något sämre resultat ändå, mot bakgrund av deras svåra 
situation, vara ”anmärkningsvärt bra” (sid. 66). De båda gruppernas 
vårdtider skilde sig inte åt nämnvärt. Brister i denna studie är att 
upplägget förhindrar att säkra slutsatser kan dras. Dels var de tvångs-
vårdade få (sammanlagt 24 personer), och dels saknades information 
kring om förbättringen hade varit och fortsatte att vara stabil. Inte 
heller kontrollerades om det fanns några systematiska skillnader vad 
gäller olika uppgiftslämnares benägenhet att rapportera förbättring.  

I Gerdners m.fl. (a.a.) studie ingick samtliga 603 alkohol- och 
blandmissbrukare som under 1988-1990 varit inskrivna på Runna-
gården. Av dessa var 76 procent män och 42 procent vårdades jäm-
likt LVM. Vid tiden för uppföljningen hade 43 personer avlidit (7 
procent), 22 blivit återinskrivna vid institutionen och 17 försvunnit, 
vilket resulterade i att det ursprungliga urvalet reducerades till 521 
personer. Uppföljningsdata fanns för 413 missbrukare, det vill säga 
för närmare 80 procent. Närapå var tionde person var helt nykter/ 
drogfri under uppföljningsperioden. Flera, närmare bestämt 40 pro-
cent, uppfyllde förbättringskriteriet som bestod i att vid mättillfället 
konsumera mindre alkohol och narkotika än före behandlingen. De 
frivilliga klarade sig bättre än de tvångsvårdade och denna skillnad 
var statistiskt signifikant.  

Möllers m.fl. (a.a.) undersökning gällde alla 135 alkohol- och 
blandmissbrukare som under perioden 1991-1992 vistats på Rällsö-
gården. Av dessa var 83 procent män och 39 procent vårdades med 
stöd av LVM. Vid uppföljningen, två år efter utskrivning, hade 17 
personer (13 procent) avlidit, 21 återgått till behandling och åtta ne-
kat till att delta eller försvunnit. Av resterande 89 personer fanns 
enkätsvar från 75, varav knappt hälften var ifyllda av missbrukarna 
själva. Resultaten visar att 10 procent var nyktra/drogfria och 32 
procent var förbättrade, det vill säga konsumerade mindre efter än 
före behandlingen, både vad gäller alkohol och narkotika. Genom att 
skatta utfallet för samtliga personer i urvalsgruppen (inklusive de 
som dött, återgått till behandling, försvunnit eller inte svarat), kon-
stateras att cirka 29 procent uppfyllde kravet på förbättring. Inga 
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analysmetoder påvisade att förekomsten av LVM skulle ha haft be-
tydelse för behandlingsresultatet.  

När resultaten från de två sistnämnda studierna tolkas bör det tas 
i beaktande att förändringar av missbrukssituation beräknades med 
hjälp av retrospektiva data. Då historisk dokumentation av de intag-
nas missbrukssituation före behandlingen saknades, fick i stället miss-
brukaren eller socialsekreteraren vid mättillfället ange om konsum-
tionsnivån/-mönstret hade förbättrats, försämrats eller förblivit kon-
stant. Mot denna bakgrund skulle rent psykologiska faktorer vid 
datainsamlingen kunna ha medverkat till det relativt goda utfallet. 
Man kan ju föreställa sig att berörda parter inför sig själva och andra 
företrädesvis konstaterar att missbrukssituationen har blivit bättre, 
eftersom motsatsen, att efter två år befinna sig i en oförändrad eller 
försämrad situation, kan vara plågsam att erkänna. För socialsekrete-
raren innebär detta att eventuella insatser inte haft önskvärd effekt 
och för missbrukaren att han/hon framställer sig som ”obotlig”.  

Sallmén & Berglund (a.a.) studerade 104 alkoholmissbrukare som 
varit inskrivna på Karlsvik LVM-hem under 1990-1992. Sjuttio pro-
cent var män och 58 procent vårdades under tvång. Nittiotvå perso-
ner var möjliga att följa upp och av dem hade 22 dött (21 procent). 
Fyrtiosex procent av de 70 återstående personerna hade färre 
”dryckesdagar” efter jämfört med före behandlingen och 54 procent 
hade lika många eller fler. Tre procent var helnyktra och 30 procent 
uppfyllde förbättringskriteriet ”färre än 60 dryckesdagar under upp-
följningsperioden”. Det konkluderas att inget samband fanns mellan 
tvångsvård och vare sig deltagande i studien, mortalitet eller utfall 
vad gäller alkoholmissbruk.  

De svagheter med studien som författarna konstaterar själva är, 
att nästan hälften av alla män som kunde ha deltagit i studien avstod, 
samt att så pass många (12 procent) tog tillbaka sitt samtycke till 
uppföljningen eller försvann. Även om de slutgiltiga deltagarna ej 
hade fullgjort ett specifikt behandlingsprogram (som hos Gerdner 
1986 och Gerdner m.fl. 1988), kan selektions- och representativi-
tetsproblem antas finnas också i denna studie. Likaså medför den, i 
förhållande till de ovan nämnda och andra (jfr. Bergmark 1994b) 
studier, extremt höga mortaliteten (12,7 gånger den förväntade) att 
resultaten blir svårtolkade. Då majoriteten av de avlidna uppvisade 
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alkoholrelaterade dödsorsaker samt en ogynnsam social situation, 
verkar det troligt att dessa, om de hade överlevt, skulle ha förskjutit 
utfallet åt det sämre hållet. Vad gäller korrelationen mellan LVM och 
missbrukssituation tillhandahålls inte mycket mer information än vad 
som tidigare nämnts. Forskarna redogör för att fem av de nio perso-
ner som ”klarade” sig bäst var tvångsvårdade, men inte för hur 
LVM/SoL-fördelningen såg ut bland dem med sämre situation efter 
avslutad behandling. Inte heller beskriver de hur den tvingade och 
den frivilliga gruppen skilde sig åt avseende bakgrundsvariabler.  

Sammanfattning av tvångsvårdsforskningen 
Trots att genomgången ovan visar att mycket återstår att göra inom 
tvångsvårdsforskningen kan man utifrån tills nu genomförda studier 
ändå dra vissa försiktiga slutsatser. Till dessa hör att tvångsmoment 
inom vården initialt ofta upplevs vara negativa och kränkande, men 
att vissa personer, företrädesvis frivilliga som känt sig tvingade, med 
tiden ändrar uppfattning och blir mer positiva.  

När det gäller frågan om huruvida LVM-hemmens motivations-
arbete leder till att de intagna fortsätter missbruksbehandlingen fri-
villigt efter utskrivning, är uppgifterna ytterst osäkra. Särskilt lite vet 
vi om den ”nya” behandlingens utsträckning i tid och dess innehåll. 
Vidare präglas enskilda studier av avsevärt lägre andelar ”fortsättare” 
än vad den officiella statistiken gör gällande. Mycket tyder på att SiS-
ledningens slutsatser kring LVM-vårdens motiverande kapacitet är 
dragna utifrån ett osäkert kunskapsunderlag.  

Vidare kan konstateras att de LVM-vårdade har utgjort institu-
tionsvårdens svåraste klientel med sämst förbättringsprognos. De är 
vanligtvis mycket socialt utsatta och har en omfattande missbruks-
problematik.  

Vad gäller behandlingsresultat varierar dessa tillsammans med till-
lämpat förbättringskriterium, urvalets och datamaterialets karaktär 
samt bortfallets omfattning. Så har till exempel studier som visar på 
omkring 40 procent, eller fler, förbättrade (jfr. Gerdner 1986 & 2000, 
Gerdner m.fl. 1988 & 1998) grundat sig på selekterade urval 
och/eller retrospektiva data. Ser man det krasst har svensk forskning 
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kring utfall av vård på LVM-hem inte hittills kunnat belägga det so-
cialrättsliga tvångets inverkan på behandlingsresultat. 

Ännu krassare kan i stället konstateras att den forskning som 
ändå gjorts, ger en nedslående bild av LVM-hemmens möjlighet att 
hjälpa människor med omfattande missbruksproblem. Andelen som 
deltar, frivilligt eller under tvång, i genomgripande och långa behand-
lingsprogram på institution, utan att förbättras i någon nämnvärd 
utsträckning, är påfallande hög.23 De fyra studier som diskuterats 
ovan i detta kapitel, visar att cirka 60-70 procent klassas som oför-
bättrade, vilket med stor sannolikhet innebär att de återigen har fallit 
tillbaka i missbruk. Likaså visar dokumentation att endast 10 procent 
av dem som vårdas jämlikt LVM saknar tidigare erfarenhet av miss-
brukarvård (Statens institutionsstyrelse 2000), vilket tyder på att de 
allra flesta har ”mindre lyckade” behandlingserfarenheter bakom sig.  

Tvångsvårdens kapacitet att se till att missbrukarna blir föremål 
för längre vårdperioder framstår dock som klarlagd. Studier har visat 
att tvingade i allmänhet vårdas längre tid än frivilliga, även om de 
frekventa avvikningarna från LVM-hemmen gör att man kan ifråga-
sätta huruvida dessa institutionsvistelser utgör längre sammanhållna 
vårdperioder.24

 
23  Inte minst som missbrukare i allmänhet är i sin allra sämsta form före ett be-

handlingsdeltagande, och därför kan förväntas ”må bättre” vid uppföljningar, 
oavsett behandlingens eventuella effektivitet (jfr. Bergmark m.fl. 1994). 

24  Studien av Rällsögården visar t.ex. att 73 procent av de intagna under 1989-
1992 avvek någon gång (Möller m.fl. 1998). Likaså hävdar Engström & Olsson 
(2000), som tagit del av SiS interna dokumentationsmaterial, att antalet avvik-
ningar från LVM-hemmen under 1999 var lika många som antalet inskriv-
ningar. Se också Svensson (2001a).  
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Teoretisk ansats 
  

I detta kapitel lyfts avhandlingens teoretiska fundament fram. Först 
presenteras olika sätt att se på handling och motiv. Därefter diskute-
ras missbruk ur ett rationalitetsteoretiskt perspektiv. I dessa två av-
snitt försöker jag visa på den mångfald av omständigheter som har 
betydelse, dels för hur människor agerar och dels för hur deras age-
rande uppfattas av andra. I det tredje och sista avsnittet ges ett reso-
nemang kring att också missbrukares behandlingsmotivation kan 
förstås som en följd av hur de förhåller sig till sin situation. Här be-
skrivs teorier som utgår ifrån att motivation är ett gradvist och över 
tid föränderligt fenomen. I dessa riktas huvudintresset mot miss-
brukarens ”dynamiska” inställning, i stället för mot hans/hennes 
”statiska” egenskaper (t.ex. ålder, kön, missbrukstyngd och social 
situation). Detta huvudintresse utgör grunden för Simpson & Joes 
(1993a) operationalisering av behandlingsmotivation i de tre dimen-
sionerna problemperception, hjälpbehov och behandlingsberedskap. 
Operationaliseringen är kongruent med rationalitetsteorin och an-
vänds, samt illustreras, empiriskt inom ramen för denna avhandling.  

Handling och motiv 
Sammanhangets betydelse för handling 
Att förklara mänskliga handlingar reduktionistiskt, innebär att igno-
rera deras komplexitet vad gäller den handlandes trosföreställningar, 
preferenser, önskningar och syften (jfr. Asplund 1980). Ett exempel 
på en reduktionistisk förklaring är när självdestruktiva handlingar 
anses vara orsakade av fysiologiska, psykologiska eller samhälleliga 
defekter, och därmed inte ha något med avsiktlighet att göra.  
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Berglind (1990) reducerar dock inte komplexiteten, när han häv-
dar att tre aspekter – vilja, förmåga och yttre omständigheter – kan 
antas ha avgörande betydelse för människors agerande i valsituatio-
ner. Hur en person handlar i ett givet sammanhang (t.ex. ifråga om 
att söka sig ett nytt arbete) beror på i vilken utsträckning han/hon 
önskar de förväntade konsekvenserna, uppfattar sig kunna genom-
föra vad som planeras samt i vilken utsträckning omgivningen ”tillå-
ter” realiserandet av planen. Med utgångspunkt i denna begrepps-
uppsättning poneras att handlingar bäst förstås med hjälp av ett em-
patiskt synsätt. För en utomstående betraktare (t.ex. en socialarbe-
tare) gäller det att anamma klientens egen syn på val, ansvar och 
handlingsutrymme om syftet är att förstå varför han/hon gör som 
han/hon gör.  

Det finns flera som betonat externa förhållandens betydelse för 
människors möjligheter att agera på givna sätt. Israel (1990) har till 
exempel förslagit att handlingars förklaring ska sökas dels i indivi-
ders upplevda målsättningar och dels i deras relation till och interak-
tion med den sociala omgivningen. Eftersom olika typer av hinder 
(här nämns biologiska/fysiska, samhälleliga, organisatoriska, interak-
tionella/normativa och personliga) alltid finns när människor agerar i 
sociala rum, ska man inte ensidigt söka förklaringen till motiv och 
handling hos den enskilde individen. I stället för att fråga sig vilka 
orsaker som får oss att handla bör man, menar Israel, undersöka 
människors upplevda målsättningar och den sociala kontext i vilken 
handlingar utförs och är möjliga.  

Nordenfelt (1990) exemplifierar mer precist vilken betydelse yttre 
påverkan kan ha för handlande. Han skiljer mellan de olika interak-
tionsformerna tvång, hot, varning, övertalning, råd, rekommendation 
samt information, och konstaterar att dessa riktar sig mot olika 
aspekter av hur den påverkade uppfattar en valsituation. Enligt detta 
synsätt ska en fullständig beskrivning och förklaring av en avsiktlig 
handling innehålla ett antal olika komponenter. Personen ska ha för 
avsikt att uppnå målet X (avsiktskomponent), tro sig vara i situatio-
nen S (situationskomponent) i vilken handlingen Y (medelkompo-
nent) krävs för att uppnå X, ha möjlighet att utföra Y (kapacitetskom-
ponent) och faktiskt också göra Y (handlingskomponent). De olika 
interaktionsformerna syftar till att förändra den påverkades percep-
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tion av situationen, det vill säga till att påverka en eller flera av kom-
ponenterna och på så sätt öka förutsättningarna för den handling 
som önskas. Mer konkret konstaterar Nordenfelt att interaktions-
formerna hot och tvång i allmänhet riktas mot situationskompo-
nenten. Samhällets hot om inlåsning av människor som inte avbryter 
akuta missbruk, exemplifierar att en förändring av situationen förut-
sätts leda till en förändring också av handlingsmönstret. 

Talet om motiv 
Tankegångarna kring att avsiktliga handlingar innehåller flera olika 
komponenter är dock inte nya. Litteraturvetaren Burke publicerade 
redan 1945, i boken A Grammar of Motives, en teori kring vad vi me-
nar när vi talar om att någon har motiv för att utföra en viss hand-
ling. Han hävdar att icke-reduktionistiska skildringar av motiv besva-
rar fem frågor.  

Men may violently disagree about the purposes behind a 
given act, or about the character of the person who did it, or 
how he did it, or in what kind of situation he acted; or they 
may even insist upon totally different words to name the act 
itself. But be that as it may, any complete statement about 
motives will offer some kind of answer to these five questions: 
what was done (act), when or where it was done (scene), who 
did it (agent), how he did it (agency), and why (purpose). 
(Burke 1945, sid. xv, ursprunglig kursivering) 

Handlingen (Vad?), Scenen (Var/När?), Aktören (Vem?), Medlet 
(Hur?) och Målet (Varför?), är alltså de centrala ”motivaspekter” 
som måste beskrivas. Fullständiga och meningsskapande framställ-
ningar av handlingar ska dessutom, enligt Burke, redogöra för hur 
dessa aspekter förhåller sig till och påverkar varandra i vårt tal om 
handlingars motiv.  

Detta resonemang liknar Mills (1940) sätt att närma sig motivbe-
greppet. Enligt honom ska beskrivningar av motiv primärt ses som 
språkliga konstruktioner med vars hjälp handlingar går att tolka och 
göra meningsfulla, inte som yttringar av ”djupare liggande element i 
individer” (sid. 913). 
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Intention or purpose (stated as a “program”) is awareness of 
anticipated consequence; motives are names for consequen-
tial situations, and surrogates for actions leading to them. (…) 
Men discern situations with particular vocabularies, and it is 
in terms of some delimited vocabulary that they anticipate 
consequences of conduct. (…) Institutionally different situa-
tions have different vocabularies of motive appropriate to their 
respective behaviors. (sid. 905-906, ursprunglig kursivering) 

Specifika sammanhang innefattar, med andra ord, specifika motiv-
vokabulär som anger vilka handlingar som där är möjliga och me-
ningsfulla. Detta exemplifieras med att den västerländska historien 
har övergått från religiös till hedonistisk terminologi kring varför 
människor gör som de gör. Begreppsparet gott-ont har ersatts med 
njutning-lidande som utgångspunkt för tolkningar av motiv och syf-
ten. Förståelse för handling blir därmed möjlig via kartläggningen av 
vilka motiv som är giltiga inom vilka sociala sammanhang. Eller som 
Asplund uttrycker det: ”Vet vi ingenting om scenen, så vet vi inte vad 
handlingen avspeglar, ej heller vad den överskrider.” (1980, sid. 154, 
ursprunglig kursivering).  

Utifrån detta kan förutsättas att även LVM-vården har en specifik 
motivvokabulär. Billinger (2000) och Johansson (2000) har till ex-
empel beskrivit att personal inom tvångsvården främst uppfattar 
missbrukares handlingar som uttryck för vilja eller ovilja till frivillig 
behandling.  

De ovan presenterade idéerna kring hur handling och motiv kan 
förstås, är användbara i diskussioner av motivationsbegreppet inom 
missbrukarvården. När det gäller tvångsvård av missbrukare är målet 
att en upprättad vilja till förändring också ska manifestera sig i en 
önskan om, samt ett deltagande i, frivillig behandling. Mot denna 
bakgrund förefaller det lämpligt att i en sådan kontext låta begreppet 
motivation referera till ”förändrings-/behandlingsvilja”.  

Utifrån Nordenfelts (a.a.) analys av avsiktliga handlingar och in-
teraktionsformer, kan här konstateras att vårdtvånget bland annat 
syftar till en förändring av missbrukarnas preferenser och målsätt-
ningar (dvs. påverkan av avsiktskomponenten, se ovan). Det handlar 
därför om ett ganska vidlyftigt projekt, där den intagnes önskan om 
att missbruka ska förvandlas till en önskan om att sluta och delta i 
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frivillig behandling. Med hjälp av Burkes dramaturgiska terminologi 
kan den av myndigheterna eftersträvade motivstrukturen formuleras 
som följer: En tvångsintagen missbrukare (aktör) som anser att LVM-
hemvistelsen är motivationsfrämjande (scen), samarbetar och avser fortsätta i 
frivillig vård (handling) genom att ta aktiv del i behandlingsprogrammet (me-
del), för att dra nytta av vårdperioden och i förlängningen skaffa sig ett 
bättre liv (mål). Det är missbrukarnas syn på tvångsvårdens möjlighet 
att främja denna, och liknande, motivstruktur/-er som avhandlingen 
riktar intresset mot. I kapitel 10 diskuteras olika motivstrukturer och 
de intagnas motivvokabulär mer ingående. 

Ett rationalitetsteoretiskt perspektiv på missbruk  
Grundantaganden 
Inom ramen för denna avhandling görs inga anspråk på att tillfoga 
ny kunskap kring det självdestruktiva drogbruket. Inte heller kom-
mer någon sammanfattning att presenteras över aktuell missbruks-
forskning. Däremot diskuteras en förklaringsmodell som avviker 
från sådana där missbruket ses ”som patologiska eller psykologiska 
insufficienstillstånd hos vissa individer, eller som ett resultat av en 
dysfunktionell relation mellan individen och omgivningen” (Berg-
mark & Oscarsson 1989, sid. 47, se också Bergmark & Oscarsson 
1988).25

Rational Choice Theory förutsätter i stället att människor handlar 
eller åtminstone strävar efter att handla rationellt, även i förhållande 
till alkohol-/drogkonsumtionen.26 Viktiga begrepp är kulturell kontext, 
psykosocial mottaglighet, preferensinstabilitet och normalitet. ”Det finns per-

                                                 
25  Sjukdomsmodellen förknippas till exempel med biologisk predisposition, kontrollför-

lust och obotlig men hanterbar sjukdom (”en gång alkoholist, alltid alkoholist” och 
”helnykterhet är enda alternativet”), och en samhällelig ”symptommodell” med 
sociala missförhållanden, avvikelse och lösning för såväl grundproblemet som symptomet 
(”genom förbättringar av den sociala miljön försvinner missbruket”). 

26  En studie som ofta refereras av företrädare för perspektivet, visar att grava 
missbrukare kan reglera sin konsumtion, till och med i situationer där till-
gången på alkohol är obegränsad (jfr. Mello & Mendelsons 1966).  
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sonliga motiv för missbruk, precis som för måttlighet” är en utsaga 
som sammanfattar perspektivet.  

Missbruket betraktas på samma sätt som allt annat handlande och 
avmystifieras därigenom. Detta är handlingsteoretiskt tilltalande ef-
tersom det problematiska beteendet kan förstås utan att förutsätta 
att individen är abnorm, sjuk eller på annat sätt ett offer för 
inre/yttre determinanter (även om man inom rationalitetsteorin häv-
dar att vissa psykiska processer kan driva på specifika handlingar). I 
och med att människors trosföreställningar, önskningar, preferenser 
och syften i många fall tas för givna är perspektivet något inskränkt. 
Däremot förnekas inte att möjligheten till avsiktlighet ibland begränsas, 
inte minst av kulturellt och/eller fysiskt ”tvingande” faktorer. Så 
menar också Elster (1999a) att missbruk formas i ett samspel mellan 
individens val, den sociala omgivningen och rent neurobiologiska 
processer.  

Rationalitets- och beslutsteoretiska diskussioner av självdestrukti-
vitet syftar till att förklara varför människan gör det som hon vet att 
hon egentligen inte vill eller bör göra. Missbruk handlar mot denna 
bakgrund om att i vissa situationer handla på ett sätt som man i för-
väg vet att man kommer att ångra.27  

Inom rationalitetsteorin är den vedertagna beteckningen på detta 
fenomen addiction, vilken på svenska kan översättas med termerna 
böjelse, hemfallenhet, hängivenhet eller beroende. I Sverige används 
dock något förenklat också termen missbruk synonymt med addiction. 
För att understryka att addiction inte behöver vara förknippat med 
just skadlig konsumtion, tillämpas i detta kapitel huvudsakligen en 
försvenskad variant, det vill säga addiktion.  

De rationalitetsteoretiska resonemang (vilka återfinns i ur-
sprungstexterna) som avhandlingen refererar till, är induktivt och 
deduktivt härledda. Induktivt därför att de utgår från empiriska ob-
servationer av hur människor förhåller sig till framtiden. Deduktivt 
därför att slutsatserna grundar sig på vissa premisser, till exempel 
strävan efter nyttomaximering samt preferensers motiverande kraft. 
                                                 
27  Häri finns alltså skiljelinjen gentemot andra typer av farliga aktiviteter (t.ex. 

vissa sporter), vilka oftast genomförs som medvetna risktagningar i tron att allt 
kommer att gå bra. 
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I originalskrifterna åskådliggörs till exempel tidens betydelse för pre-
ferens och handling ofta med hjälp av kurvdiagram, matematiska 
formler och logiska resonemang. Vidare baserar sig empiriska iaktta-
gelser vanligtvis på experimentsituationer och inte verkliga sådana 
där missbrukare väljer mellan abstinens och konsumtion.  

Dessa förhållanden medverkar till att teorin riskerar att bli svår-
tillgänglig och framstå som en förenklad akademisk konstruktion, 
utan självklar anknytning till ”riktiga” människors upplevelser och 
uppfattningar. Detta trots att syftet är att beskriva just addiktions-
problematikens komplexitet och vad den är ett uttryck för. Nedan 
görs ett försök att avskalat lyfta fram sådana tankegångar som tycks 
ha relevans för hur vi kan förstå mänsklig självdestruktivitet.  

Vad är addiktion? 
Flera typer av aktiviteter kan vara potentiellt addiktiva, allt från spel 
och shopping till olika sorters drogkonsumtion (Ainslie 1992, Elster 
& Skog 1999, Orford 2001). Gemensamt för samtliga, förutom deras 
vanebildande karaktär, är att de åtminstone initialt huvudsakligen 
leder till känslor av välbehag och/eller rus. I början, före de negativa 
konsekvensernas eventuella inträde, kan det alltså vara kortsiktigt 
rationellt att göra det man nu fattat tycke för. Om den aktuella kon-
sumtionsnivån sedan utvecklas till ett tillstånd av addiktion, beror 
däremot på faktorer som tillgänglighet på samt kulturell acceptans av 
preparatet/aktiviteten, tidigare erfarenheter, fysisk/psykisk tolerans, 
medvetenhet om negativa konsekvenser, riskvillighet och framtids-
diskontering (jfr. t.ex. Elster 1999a).28 Inte minst den senare aspekten 

                                                 
28  Diskontering kan beskrivas som ett mått på hur mycket en framtida nyttas 

värde minskar, ju längre bort i tid dess realisering är för personen. S.k. expo-
nentiell framtidsdiskontering innebär att rangordningen mellan två nyttors 
värde förblir konstant, oavsett vilken som kan realiseras först. S.k. hyperbolisk 
(kraftig eller ”överdriven”) framtidsdiskontering innebär att rangordningen 
mellan två nyttor byter plats, med anledning av att den ena (ursprungligen 
mindre nyttan) kan realiseras tidigare (se t.ex. Ainslie & Haslam 1992b, Berg-
mark 1996). Ett exempel är att värdet av alkoholförtäring ökar vid vissa tid-
punkter (t.ex. när barer passeras) och då kan övertrumfa den vanligtvis större 
nyttan av att hålla sig nykter. 
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har ansetts kunna förklara impulsivitet, ambivalens och självdestruk-
tivitet. I enlighet med detta resonemang skulle personer huvudsakli-
gen orienterade mot nuet vara mer benägna att hänge sig åt (addik-
tiva) beteenden som ger direkt tillfredsställelse, än vad långsiktigt 
planerande framtidsorienterade människor är (Ainslie 1992, Skog 
1999a).  

Även om detta perspektiv understryker att människors möjlighet 
att välja rationellt under perioder av hejdlös konsumtion kan vara 
starkt begränsad (eftersom droger påverkar hjärnans förmåga att 
fatta beslut), så har Becker & Murphy (1988) föreslagit att även 
mycket grav självdestruktivitet kan antas vara grundad i rationella 
överväganden. Deras svårtillgängliga analys går kortfattat ut på att 
missbrukare, trots att de primärt handlar som de gör därför att de är 
olyckliga, skulle vara ännu olyckligare om de förhindrades från att 
göra det de vill. Slutsatsen bygger på att individens förväntade nytta 
av att fortsätta konsumtionen helt beror på hur mycket som konsu-
merats av varan tidigare.  

Kritiken som har riktats mot Becker & Murphy (a.a.) går ut på att 
deras modell inte tar hänsyn till att människor med addiktionspro-
blem ofta vill sluta med den aktivitet det de fastnat för. Likaså före-
faller deras rationella missbrukare vara alltför rationella, i det att 
ingen människa kan ha fullständig kunskap om vilka konsekvenser 
handlingar får i framtiden (Skog 1999b). Skog (2000) hävdar dock, i 
en mycket klarläggande diskussion kring missbruk och valmöjlig-
heter, att Becker & Murphys hårdföra resonemang kring rationalite-
ten i addiktionsbeteendet främst bör ses som ett tolkningskorrektiv 
till mer verklighetsnära beskrivningar av fenomenet:  

In order to describe irrationality and imperfections in ration-
ality we need a theory of rationality – without such a theory 
we cannot have a concept of irrationality. (Skog 2000, sid. 
1312) 

Det finns många sätt att definiera addiktion på. Elster & Skog (1999) 
urskiljer sex kriterier som olika definitioner brukar referera till. Det 
handlar då om objektiva faktorer som toleransökning, abstinenssymptom 
och skador, samt om mer subjektiva, upplevelsemässiga, av typen 
begär/sug, önskan om att sluta och oförmåga att sluta (sid. 8-15). Om må-
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let är att presentera en allomfattande definition av problematiken 
finner man att samtliga dessa kriterier är förenade med större eller 
mindre problem. Vad gäller toleransökning nämner författarna att 
denna inte är särskilt utpräglad vid konsumtion av till exempel can-
nabis och kokain, preparat som ändå brukar anses vara beroende-
framkallande. Ifråga om abstinenssymptom konstateras att man inte 
alltid kan särskilja dessa från individens normala egenskaper (om 
någon dricker för att bli glad och blir ledsen under abstinens, är det 
inte självklart att denna nedstämdhet ska ses som ett abstinens-
symptom). Avseende skador är det dessutom så, att man kan vara 
beroende av något utan att detta leder till några som helst problem 
(t.ex. kaffe) samt ha mycket olika trösklar för när en aktivitet upplevs 
vara eller faktiskt är skadlig (en person kan t.ex. anse att besvärliga 
bakfyllor är ”smällar man får ta” medan en annan undviker att dricka 
överhuvudtaget för slippa konsekvenserna dagen efter).  

De mer subjektiva kriterierna är i sin tur uppenbarligen relaterade 
till addiktion. Problemet är att de inte alltid är det, och att de är kon-
stitutiva för så många fler tillstånd än bara addiktion (jfr. Elster 
1999b). Vi kan till exempel i vissa situationer ha ett mycket starkt 
begär efter något utan att för den skull känna oss beroende av det 
(t.ex. att sova vidare när väckarklockan ringer), vi kan vara beroende 
utan att vilja sluta (t.ex. snusare som inte tror att konsumtionen är 
särskilt skadlig) och vi kan vara beroende fast vi vet att det går att 
sluta (t.ex. ex-rökare som börjat på nytt).  

Svårigheten med att utifrån avgöra om någon är en addict eller inte 
kan illustreras med hjälp av rockmusikern Lemmy Kilmister, ledare 
för rockbandet Motörhead. Följande citat fanns för några år sedan i 
en kvällstidning: ”Jag försöker dricka en flaska whisky om dagen. 
Vare sig jag behöver det eller inte.”. Utsagan kan tyckas fånig och 
långsökt men säger faktiskt något om det problem vi ställs inför när 
det gäller att försöka förstå ett givet beteende och definiera det i 
termer av det ena eller det andra.  

Är då Lemmys påstådda förhållande till alkohol ett tecken på att 
han är addiktionsproblematiker? Toleransökningen tycks han ha 
genomgått eftersom få människor utan tidigare erfarenhet av alkohol 
tycker om eller klarar av att dricka en flaska starksprit om dagen. 
Likaså kan man anta att han har abstinenssymptom eftersom utta-
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landet tyder på att han åtminstone ibland behöver dricka, kanske för 
att måendet annars försämras. Om konsumtionen av en flaska 
whisky per dag i det här fallet är skadlig och därför kan betraktas 
som ett missbruk, är däremot inte självklart, även om kvantiteten 
med största sannolikhet på sikt resulterar i kroppsskador. Möjligen 
utgör denna konsumtionsnivå ett gott alternativ till abstinens, efter-
som det stora alkoholintaget eventuellt lindrar ångestproblem, som i 
annat fall kunde hindrat honom från att vara kreativ. Något oemot-
ståndligt sug tycks det heller inte vara tal om då han ibland närmast 
måste anstränga sig för att konsumera sin whisky. Huruvida Lemmy 
sedan lider av kontrollförlust, det vill säga om han gör det han inte 
vill göra, framgår inte eftersom vi ju inte vet om han lyckas handla i 
enlighet med sin preferens. Händelsevis kanske han faller för frestel-
sen att leva nyktert en dag.  

Detta tillstånd, där konsumtionen blivit så självskriven att absti-
nens snarast är ett undantag, för tankarna till att addiktion påminner 
om naturliga aptiter. De senare (t.ex. hunger och sexualitet), precis 
som ”förvärvade” aptiter, skapar ett behov, är en källa till njut-
ning/lidande och har en periodiskt återkommande motivationell 
kraft oberoende av individens förmåga till kritiskt omdöme (Watson 
1999). Även om de negativa konsekvenserna vanligtvis är större, kan 
vi heller inte helt säkert säga att addiktion är väsensskilt från dåliga 
vanor (t.ex. att bita på naglarna) och tvångsmässiga beteenden (t.ex. 
att om och om igen kontrollera att spisplattan är avstängd) (Elster & 
Skog 1999).  

Som framgår är det svårt att särskilja det ena fenomenet från det 
andra. Lösningen på denna definitionsproblematik finns dock, enligt 
företrädare för perspektivet, i det att lägga tonvikten vid ambivalen-
sen i addiktionsproblematiken. På fackspråk karakteriseras ambiva-
lens av att ha en preferens av första ordningen som styr handlandet 
ifråga, och en preferens av andra ordningen för att inte ha den första 
preferensen (Skog 1999a).  

Svårigheterna med att sluta har därför bland annat sin grund i att 
addiktiva aktiviteter ”förslavar via lockelse snarare än via rå styrka” 
(Watson 1999, sid. 7). Addiktionsproblematikern kan till exempel 
värdera abstinens högre än konsumtion i situationer då ingen sprit 
finns att tillgå. När alkoholen däremot blir direkt tillgänglig, kommer 
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hans/hennes preferenser att kastas om med följden att drickandet i 
stället framstår som det bästa alternativet. Ambivalensen återfinns i 
det faktum att individens preferensstruktur, allt annat lika, är instabil 
över tid och i att det handlar om en genuin viljekonflikt, till skillnad 
mot en sådan som beror på bristande information kring de två 
handlingsalternativens konsekvenser.29  

Det specifika med missbrukarens viljekonflikt är alltså att den 
uppstår i vissa situationer eller vid vissa tidpunkter, samt att den ofta 
kvarstår även vid god insikt om valets positiva och negativa följder. 
När någon som i vanliga fall förordar abstinens i stället väljer att 
konsumera utförs därför såväl en långsiktigt irrationell handling (i 
det att rangordningen mellan preferenserna har inverterats) som en 
kortsiktigt rationell sådan (i det att det är den för stunden starkaste 
preferensen som styr agerandet). 30 Poängen med denna diskonte-
ringsteori är att den utgör en tillräcklig förklaring till varför männi-
skor ofta handlar så långsiktigt irrationellt som de gör.31 Att på detta 
                                                 
29  Det går ju att tänka sig fall, som inte har med egentlig ambivalens att göra, där 

en eventuell viljekonflikt löser sig omedelbart efter att ytterligare information 
har tillfogats; t.ex. sjusovaren som genast får ett incitament att stiga upp när 
chefen ringer och meddelar att han/hon riskerar att förlora arbetet. 

30  Om framtidsdiskontering ska ses som uttryck för irrationalitet eller inte har 
dock länge varit en omdiskuterad fråga, särskilt inom den ekonomiska teorin 
varifrån termen är hämtad. Omtvistat är också varför människan alls tar hän-
syn till framtiden, hur framtida nyttor upplevs i nuet samt varför man kan njuta 
av att se fram emot eller sakna något. (Loewenstein 1992). 

31  Ainslie (1992) ställer sin ambivalensteori gentemot ett antal andra mer traditio-
nella förklaringsmodeller och visar på bristerna hos de senare. Vad gäller t.ex. 
teorin kring att ambivalens är en konflikt mellan individens egna och andras 
normer, hävdas att det saknas kunskap dels kring hur vi gör andras intressen 
till våra egna samt dels kring varför detta fenomen skulle ge upphov till motiv-
konflikter och instabila preferenser. Den senare frågeställningen reses också 
gentemot teorier som postulerar att bristfällig information är roten till det 
onda, eller att den mänskliga hjärnan rymmer flera typer av beslutscentra 
och/eller principer för beslutsfattande. Ainslies slutsats är att tidigare för-
klaringsmodeller gått ett steg för långt; de har sökt förklara vilka mekanismer 
som gör att människor föredrar mindre nyttor nu framför större senare, utan 
att uppmärksamma att just denna allmänna diskonteringsmekanism är en till-
räcklig förklaring till självdestruktiv ambivalens. 
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sätt föredra mindre nyttor nu framför större med viss fördröjning 
tycks emellertid inte vara specifikt för missbrukare, utan gälla även 
för människor i allmänhet (Ainslie 1992, Ainslie & Haendel 1983, 
Herrnstein & Prelec 1992).  

Enligt rationalitetsteorin är därför inte addiktionsbeteendet i regel 
vare sig tvångsmässigt eller okontrollerat, även om det utifrån sett 
kan te sig irrationellt och av individen själv upplevas som okontrollerat. 
Missbrukaren styr precis som andra människor själv sitt handlande, 
men lockas (mot bakgrund av rådande preferensstruktur, uppfatt-
ning av yttre hinder/möjligheter samt värdering av framtida konse-
kvenser) att återkommande välja ”fel” (jfr. Skog 1999a, Skog 2000). 
Med utgångspunkt i diskonteringsteorin kan handlingar vara avsikt-
liga trots vetskap om att de ur ett längre tidsperspektiv leder till sub-
optimala konsekvenser, och ofta är det även så att kraftfullt motive-
rande preferenser förväxlas med kontrollförlust. Peele (1995) fram-
ställer det så här: 

Addiction can occasionally veer into total abandonment, as 
well as periodic excesses and loss of control. Nonetheless, 
even in cases where addicts die from their excesses, an addic-
tion must be understood as a human response that is moti-
vated by the addict’s desires and principles. All addictions ac-
complish something for the addict. (sid. 146) 

Detta resonemang kan åskådliggöras med hjälp av ett ”omvänt” 
exempel. Antag att en helnykterist befinner sig i en situation där 
konsumtion av alkohol så att säga ”krävs” och är en förutsättning 
för bibehållandet av goda sociala relationer; förslagsvis en diplomat-
middag där värdlandet bjuder på ett inhemskt vin och där viktiga 
säkerhetspolitiska frågor ska avhandlas. Antag också att personen 
trots allt avstår från middagsvinet och senare ursäktar sitt suspekta 
och problematiska beteende med hänvisning till att han/hon egentli-
gen ville dricka men saknade kontroll över situationen; det vill säga 
genom att hävda att någon annan handling än den realiserade var 
omöjlig. Frågan blir då om en betraktare skulle godta detta som en 
rimlig förklaring. Antagligen blir svaret nej.  

Kontrollförlust är en mycket mer långsökt tolkning av varför per-
sonen inte drack än vad till exempel moralisk övertygelse eller aver-
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sion mot smaken av alkohol är. Beslutet att avstå, trots dettas i sam-
manhanget negativa konsekvenser, skulle förstås mot bakgrund av 
att individens vilja att inte dricka utgjorde ett starkare motiv än viljan 
att vara värdlandet till lags. Med stöd av rationalitetsbaserade hand-
lingsteorier gäller resonemanget även för det motsatta fallet; det som 
handlar om addiktion och där någon dricker trots att det kort- 
och/eller långsiktigt är skadligt. Man undviker antagandet om att 
destruktiviteten orsakats av kontrollförlust och frågar sig i stället 
(vilka motiv som låg bakom) varför personen handlade så som 
han/hon gjorde (jfr. Bergmark & Oscarsson 1987).  

Sjukdomsmodellen implicerar något helt annat. Utifrån detta syn-
sätt antas en ogynnsam fysiologisk disposition resultera i att intaget 
av beroendeframkallande medel på sikt blir tvångsmässigt och att 
den ”sjuke” därför inte bör hållas ansvarig för drogrelaterade hand-
lingar (Pattison 1976, Peele 1995). Kontrollförlusten är en naturlig 
och diagnosticerbar del av addiktionsbeteendet, medan frågan om 
motiv för konsumtionen är överflödig. Karakteriseringen av miss-
brukaren som viljestyrd är inom missbruksdiskursen således på inget 
sätt oomtvistad.  

Å ena sidan kan ju upplevelsen av att gång på gång välja på ett 
suboptimalt sätt betraktas som ett tecken på att den ”egentliga” vil-
jan inte är fri och motiverar till handling, men å andra sidan måste ju 
det en person gör faktiskt vara ett uttryck för det han/hon vill göra, 
annars skulle ju inte handlingen realiseras (dvs. såvida den inte utförs 
under externt tvång). Gjelsvik (1999) föreslår mot denna bakgrund 
att man bör skilja mellan fri gärning och fri vilja, där det förra beteck-
nar handling i enlighet med preferensen av första ordningen och det 
senare betecknar handling i enlighet med preferenserna av såväl för-
sta som andra ordningen. Enklare formulerat: att ge utlopp för en fri 
vilja är att göra det man önskar och samtidigt vilja ha den önskan 
man ger uttryck för. Detta synsätt avviker från mer strikta rationali-
tetsteoriers definition av fri vilja (t.ex. Ainslie 1992, Becker & 
Murphy 1988) och omfattar varken ambivalens, instabila preferens-
strukturer eller missbruk i allmänhet.  

Gjelsvik hävdar till och med att en grundförutsättning för att 
kunna utöva en fri vilja är att individen kritiskt, reflekterande och 
rationellt kan styra sitt liv. Förmågan till och värdesättandet av ett 
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sådant förhållningssätt får vi, enligt honom, inom vår kultursfär via 
uppfostran. Det är mot denna (normativa) bakgrund vi också tende-
rar att se addiktion och kraftig framtidsdiskontering som tecken på 
irrationalitet.  

Man kan dock ställa sig något frågande inför hur adekvat en så-
dan snäv definition av fri vilja är. I förlängningen – eftersom vi ofta 
helt oproblematiskt agerar intuitivt, vanemässigt och utan att när-
mare reflektera över om vi verkligen vill göra det vi gör – implicerar 
den ju att en stor del av den mänskliga handlingsrepertoaren faller 
utanför. Mot denna bakgrund förefaller det rimligare att, precis som 
inom traditionell Rational Choice Theory, luta sig åt en mindre in-
skränkt definition av fri vilja. 

Vägar ut ur addiktionsproblem 
Det är svårt att bli kvitt ett addiktionsproblem. Det tycks heller inte 
finnas någon kungsväg mot att lyckas med ett sådant företag (jfr. 
Blomqvist 1999 & 2001). Fysiskt sett tar det tid innan kroppen vän-
jer sig vid ett liv utan kontinuerlig tillförsel av en viss substans eller 
en viss upplevelse, och psykologiskt sett krävs det hög och stabil 
motivation för att kunna motstå omedelbara frestelser och inleda ett 
mer framtids- än nuorienterat liv. Det hela är dock ännu svårare än 
så. Intaget av addiktiva preparat är ofta en mycket central aktivitet i 
missbrukarens liv (Fingarette 1988) och kan resultera i ett så kallat 
existentiellt beroende (Watson 1999). Med detta menas att omfat-
tande konsumtion och självdestruktivitet kan bli en typ av livsstil, en 
aktivitet som hela ens tillvaro kretsar kring och som man upplever 
sig absolut inte kunna vara utan.  

To say heavy drinking is a central activity for someone is to say 
that it is an activity of the same order for that person as my 
vocation is for me. Our central activities tell something about 
what we each do with a meaningful portion of our time. Yet 
far more is at stake than the appropriation of time. For a 
central activity affects the style and nature of all aspects of 
our lives and interacts with all our other central activities. 
(Fingarette 1988, sid. 101) 
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När beteendet (som för individen kan, men inte måste, upplevas vara 
problematiskt) på detta sätt har blivit en del av personligheten, blir 
varje beslut om och varje ansträngning att avbryta konsumtionen 
också ett försök att överskrida den egna identiteten. Bergmark & 
Oscarsson (1988) talar om att dessa företeelser är exempel på så 
kallade diskontinuerliga handlingar/val, vilka ska särskiljas från 
oproblematiska eller så kallade kontinuerliga sådana. De förra är ett 
uttryck för att personen föreställer sig en alternativ verklig-
het/identitet och även handlar (i enlighet med denna andra identitet) 
så att den alternativa verkligheten kan realiseras. De senare är i stället 
ett uttryck för oövertänkt handling helt i överensstämmelse med 
vanor och historisk identitet.  

Dessa två olika typer av val påminner om Burkes (1945) distink-
tion mellan rörelse (motion) och handling (action). Rörelse är slentri-
anmässig och en direkt följd av det förgångna, medan handling in-
nebär att göra något nytt, något som överskrider givna omständig-
heter (jfr. Asplund 1980).  

Ainslie & Haslam (1992a) beskriver ett antal strategiska metoder 
för att hålla sig till tidigare beslut. De talar om att extrapsykiska meka-
nismer, uppmärksamhetskontroll, känsloförberedelse och personliga regler alla 
syftar till att understödja ett konsekvent handlingsmönster i framtida 
valsituationer. Metoderna motverkar ambivalens och hjälper männi-
skor att avhålla sig från det de inte vill. De skulle därför kunna ses 
som hjälpmedel för att vidmakthålla diskontinuerliga val. 

Till de första hör att, som Odysseus, ”surra sig vid masten” och 
på så sätt omöjliggöra handlingar som grundar sig på irrationella 
preferenser. I relation till missbruk av alkohol/narkotika fungerar 
preparaten antabus och metadon på detta sätt.32 Att placera väckar-
klockan ett antal meter från sängen, så att man tvingas stiga upp och 
förhoppningsvis vakna till för att kunna stänga av den, är en mer 
vardaglig strategi som går att inrangera under så kallade extrapsy-
kiska mekanismer. Den andra metoden, uppmärksamhetskontroll, 
handlar om att strategiskt välja att inte skaffa sig ytterligare informa-
                                                 
32  Antabus genom att rent fysiskt göra det obehagligt att förtära alkohol och 

metadon genom att avlägsna de abstinenssymptom som uppkommer då he-
rointillförseln stryps. 
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tion om ett handlingsalternativ som ovedersägligt lockar till impulsi-
vitet. En person som vill hålla sig nykter, som tycker om att dricka 
alkohol, men som lärt sig att kontrollera sin uppmärksamhet, låter 
därför tankeverksamheten vid passerandet av en bar stanna vid att 
ett besök i förlängningen leder till baksmälla. Han/hon funderar 
alltså inte vidare över hur trevligt det vore att ta sig ett glas. Känslo-
förberedelse fungerar på samma sätt, men handlar om att i förväg 
söka undvika, eller frambringa, känslor som vanligtvis åtföljs av ett 
specifikt beteende. Den nyktre alkoholmissbrukaren som aktar sig 
för att vara utan sällskap exemplifierar denna metod. Han/hon vet 
att ensamhet leder till känslor av nedstämdhet vilka i förlängningen 
kan motivera återupptagen konsumtion.  

Den sista och enligt Ainslie (1992) vanligaste metoden av de fyra 
går ut på att sätta upp personliga regler och förpliktelser. Det kan 
röra sig om att genom löften eller specifika tankemönster söka hålla 
sig till det ”rätta” valet. Att löften till sig själv eller andra ”höjer in-
satsen” och därmed ger goda skäl för ett visst beteende verkar obe-
stridligt.33 Av mer subtil karaktär är metoden att förhålla sig till hand-
lingssättet i en given valsituation som vore det en förelöpare till hela 
serier av beslut i liknande framtida sammanhang. Under antagande 
om att personen tenderar att handla på samma sätt i likartade situa-
tioner kan han/hon alltså föreställa sig att mycket mer står på spel än 
bara för- och nackdelarna med det omedelbart förestående valet. 
Denna kognitiva strategi ger ytterligare incitament för att undvika 
impulsivitet och exemplifieras här med ex-rökaren som lyckas avstå 
från frestelsen att ta en cigarett i förvissningen om att den mycket 
väl kan utgöra startpunkten på en ny period av vanerökning. Valet 
kommer alltså att bli mer betydelsefullt då tankemönstret utgår från 
att det står mellan att vara rökare och att inte vara rökare.34  

Elster (1984 & 1999b) hävdar vidare att det finns många andra 
sätt för att ”binda sig” vid förutbestämda beslut. Han skiljer mellan 
manipulering av scenen (t.ex. genom att göra det addiktiva prepara-

                                                 
33  Vad gäller t.ex. nyårslöften ”höjs insatsen” genom att göra det privata offentligt. 
34  Detta känns igen från AA:s strategi att ”ta en dag i sänder” och deras tanke att 

varje drink är en början på ett nytt missbruk. 
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tet fysiskt otillgängligt eller genom att förena återfall med extra kost-
nader och abstinens med belöning), manipulering av karaktären (t.ex. 
genom att via aversionsterapi eller hypnos förändra sin preferens-
struktur) och manipulering av informationen (t.ex. genom att und-
vika stimuli som brukar leda till betingade begär). Förutom dessa 
privata strategier kan den behövande givetvis också vända sig utåt 
och be om extern hjälp eller behandling. 

Som framgår förutsätter alla dessa interna och externa hjälpmedel 
för att sluta med missbruket, att individen är ambivalent och egentli-
gen vill upphöra med den destruktiva livsbanan. Frågan återstår dock 
om påverkansformerna information, repression och behandling, kan 
medverka till att människor som konsumerar omåttligt, utan att för 
den skull definiera sig själva i termer av missbrukare, blir ambiva-
lenta. 35 I slutändan kommer frågorna att gälla om det utifrån är möj-
ligt att förändra någons preferenser, om man själv medvetet kan 
välja vilka preferenser som ska motivera till handling samt om det 
går att kontrollera sina egna önskningar och preferenser. 

Att det externt går att påverka människor till att tänka och handla 
på givna sätt finns det definitiva belägg för. Särskilt när det rör sig 
om mindre grava former av addiktion och om preparat som inte är 
särskilt betydelsefulla för livsstil och identitet. Alla har väl till exem-
pel hört talas om rökare, som efter år av information om rökningens 
skadeverkningar, till slut tar intryck och därefter lyckas sluta i för-
vissningen om att detta trots allt är det enda rätta (Skog 2000). Li-
kaså visar ovan nämnda strategier för undvikandet av impulsivt bete-
ende att människor kan utöva kontroll över vilka framtida önsk-
ningar som ska tillåtas få utlopp och sedermera motivera till hand-
ling.  

Vad som däremot verkar mindre sannolikt är att människan 
skulle kunna välja sina preferenser. Om någon till exempel föredrar 
kaffe framför te anses vanligen inte detta vara ett uttryck för ett 
medvetet val. Man kan hävda att man tycker om eller ogillar något, 

                                                 
35  Dvs. sådana missbrukare som enligt Skog (1999a) kan antas bli behandlade 

inom tvångsvården. 
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men kan svårligen, utan att resonera i cirklar, ge argument för varför 
man har de preferenser man har.36  

Men hur ska man då ställa sig till det faktum att människor ofta 
faktiskt ändrar sina preferenser; är inte detta ett exempel på att det 
går att själv utöva kontroll även över detta område? Rimligast tycks 
vara att svara nej. Även om vi kan förhålla oss strategiskt till föränd-
ringar av smaker och åsikter – vi kan till exempel hoppas på och 
förutse att kaffepreferensen ska försvinna efter att tillräckligt länge 
ha erfarit teets positiva egenskaper – så verkar dessa i huvudsak vara 
bieffekter till psykologiska (jfr. Elster 1985) och strukturella (jfr. 
Bourdieu 1984) mekanismer. Då människan tenderar att nöja sig 
med och till slut föredra det som faktiskt finns tillgängligt, samt 
handla med utgångspunkt i hur andra handlar, kan såväl framtidsdis-
kontering som kulturell likriktning förklara till exempel varför nya 
traditioner anammas och till och med uppskattas av invandrare.  

Poängen här är emellertid att önskade och strategiskt planerade 
preferensförändringar per definition förutsätter att den eftersträvade 
böjelsen redan finns i individen. Om en person, som vill föredra te 
framför kaffe, väljer att vistas i England där man huvudsakligen kon-
sumerar den förra drycken, bör man ju anta att han/hon redan öns-
kar föredra te, i annat fall skulle ju inte planen bli påtänkt och reali-
serad. Det förefaller alltså som att preferensförändringen hade in-
träffat tidigare – det vill säga att önskan om att preferera te redan var 
en del av individens identitet – och att strategin endast syftade till att 
ge incitament till att låta denna preferens också motivera handling.  

Detta resonemangs slutsats är att viljan att bli någon annan – att 
kunna föreställa sig och önska att man handlade utifrån en annan 
identitet – förutsätter att man redan till viss del har denna nya andra 
identitet. Och när det gäller addiktionsbeteendet: att önska att man 
föredrog abstinens (att vilja vara motiverad till förändring) förutsät-

                                                 
36  Ifråga om normativa eller smakmässiga ställningstaganden går det givetvis att 

härleda givna åsikter till givna etiska eller estetiska maximer. Man kan t.ex. 
ogilla dödsstraff med hänvisning till att det är fel att döda, eller en gul soffa 
därför att den strider mot rummets övriga färgskala. Även om människor sä-
kert väljer att omfatta sådana maximer förefaller ändå grunderna för valen att 
vara rent intuitiva. 
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ter att man prefererar abstinens och redan på något plan har 
överskridit den egna missbrukaridentiteten och längtar efter en ny 
central livsaktivitet.  

Implikationer för synen på missbrukaren och för av-
handlingen  
I denna summariska rationalitetsbaserade framställning – precis som 
i så många andra, med andra teoretiska modeller som utgångspunkt 
– har fenomen som addiktion, missbruk, beroende, ambivalens, 
kontrollförlust och självdestruktivitet förutsatts beteckna mänskliga 
tillstånd/beteenden/tankemönster som kräver en förklaring. Ur ett 
beteendevetenskapligt såväl som ur ett rent humanistiskt perspektiv 
är det givetvis av värde att försöka förstå varför människor gör som 
de gör, inte minst när de skadar sig själva och andra. Vad man där-
emot bör hålla i minnet är att beroendeförhållanden och bristande 
självkontroll inte i alla sammanhang anses tyda på problematik. Wat-
son (1999) noterar till exempel att sådana tillstånd hyllas och upp-
muntras när det handlar om kärlek mellan människor.37  

(Miss)bruk av droger kan ges och har givits olika innebörd och 
att, som här och nu, lägga tonvikten vid de negativa sidorna måste 
därför betraktas som endast ett av flera möjliga förhållningssätt. Att 
så stora resurser läggs ned på att avhjälpa drogmissbrukares svårig-
heter med att välja ”rätt” kan alltså inte anses bero helt och hållet på 
att vi, som Gjelsvik (1999) menar, generellt nedvärderar bristande 
självkontroll och framtidsdiskontering. Om så vore fallet kan man 
anta att mänskliga beteenden av liknande karaktär, till exempel 
oförmåga att avbryta destruktiva kärleksrelationer eller underlåtelse 
att spara pengar inför framtida behov, skulle vara förenade med lik-
nande normer och statliga sanktioner.  

Orsaken till att addiktionsbeteendet har blivit ett sådant viktigt 
föremål för forskning och samhällsåtgärder bör nog i stället, dels 
sökas i att det handlar om uppenbar självdestruktion som leder till 

                                                 
37  Likaså kan ju en person som inte uppfyller omgivningens krav på måttfullhet, i 

vissa sammanhang uppfattas som sjuk, okontrollerad eller omoralisk, och i 
andra få mer tilltalande epitet som njutningsmänniska eller ”guru”. 
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lidande (för den enskilde individen och för andra), samt dels i att det 
liknar ett förvärvat begär. Friska människor behöver inte särskilda 
preparat för att fungera och det icke-medicinska bruket kan därför 
betraktas i termer av en, åtminstone inledningsvis, hedonistisk ex-
cess.38 Trots att addiktion liknar andra mänskliga tillstånd finns en 
avgörande skillnad. Även om människor kan lära sig att kontrollera 
och i vissa fall till och med kväsa naturliga begär och känslor, är det i 
vår kultur inadekvat att klandra någon för att ha dem från första 
början. Vi kan kräva att någon avstår från att ge utlopp för sin ilska 
men inte från att bli arg. Denna norm för förhållningssätt gäller dock 
inte avseende förvärvade tillstånd/begär/beteenden.  

Trots att olika förklaringsmodeller och behandlingsinriktningar 
(särskilt sådana sprungna ur sjukdomsperspektivet) gjort stora an-
strängningar för att avlasta missbrukare från skuldkänslor, är det nog 
få som skulle hävda att människor kan vara predisponerade för 
missbruk precis i samma mening som de kan vara predisponerade 
för argsinthet eller gladlynthet. De flesta skulle i stället säkert skriva 
under på att etablerandet, vidmakthållandet och avbrytandet av ad-
diktionsbeteendet förutsätter aktiva val (samt förstås tillgång till ob-
jektet för addiktionen), även om meningarna kan gå isär kring i vil-
ken utsträckning individens handlingsrepertoar är inskränkt under 
missbrukets olika faser.  

Hedonistiska och samhällsproblematiska excesser är oönskade i 
vårt förvärvsarbetsinriktade samhälle, och det råder enighet om att 
missbrukare bör göra ansträngningar för att bota/bättra sig. Mot 
denna bakgrund förefaller statligt sanktionerad behandling av addik-
tionsproblematik fylla dubbla syften. Dels ett humanitärt eftersom 
missbrukare förutsätts vara i behov av hjälp, och dels ett disciplinärt 
eftersom de vanligen antas vara improduktiva och samhällsonyttiga 
medborgare. 

Betraktandet av människor, även missbrukare, som i grunden in-
tentionella och rationella aktörer implicerar ett tillerkännande av indi-
videns ansvar för sina handlingar, vilket i förlängningen har till följd 
                                                 
38  Erinra t.ex. den slogan som användes 1996, när Sergels Torg i Stockholm 

skulle rensas från narkotikahandel och missbruk: ”Det ska vara svårt att 
knarka, men lätt att få vård” (Ekendahl 1998). 
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att dessa också kan värderas ur ett moraliskt perspektiv. Även om 
detta kan ge upphov till ett visst motstånd från kliniker/socialarbe-
tare/missbrukare (eftersom befriandet från skuld brukar anses vara 
en väsentlig del av rehabiliteringsprocessen) torde tillerkännandet av 
ansvar snarast ses som ett uttryck för respekt. Enligt det rationalitets-
teoretiska perspektivet diskonterar alla människor framtida värden 
och har över tid instabila preferenser. Specifikt för missbrukarna, 
vilket också är karakteristiskt för addiktionsbeteendet, är att deras 
preferenser ändras om och om igen, trots att de är medvetna om det 
och försöker sträva emot.  

Inom rationalitetsteorin förklaras denna problematik med hän-
visning till bland annat psykologiska processers betydelse för mänsk-
liga val; i stället för att, som inom andra tongivande förklaringsmo-
deller, huvudsakligen hänvisa till fysiologiska/biologiska eller ex-
terna/sociala omständigheters determinerande kraft. Den förra för-
klaringstypen kan anklagas för att utgöra en vetenskaplig omskriv-
ning och legitimering av det med bristande moral sammankopplade 
begreppet ”dålig karaktär”. Om sådana anklagelser hade grund, och 
om ett sådant moraliskt förhållningssätt (se kap. 1) fick fotfäste 
bland politiker och opinionsbildare, kunde givetvis detta bereda väg 
för en nedmontering av vårdsystemet och en fokusering av sam-
hällsåtgärder på kontroll och disciplin. De karaktärssvaga och omo-
raliska missbrukarna skulle i så fall, som i gamla tider, straffas i stället 
för att vårdas.  

Nu ska dock inte det rationalitetsteoretiska perspektivet tolkas på 
detta moralistiska sätt. Även om företrädare för Rational Choice Theory 
på inget sätt förnekar att ambivalens, framtidsdiskontering och bris-
tande viljestyrka i vardagligt tal brukar förknippas med ”dålig karak-
tär”, skulle en sådan subsumering betraktas som en grov förenkling. 
Denna förenkling skulle också anses innebära att begreppet urhol-
kas, eftersom vi alla i olika utsträckning uppvisar de tankemöns-
ter/beteenden som definitionen i så fall refererar till. ”Dålig karak-
tär”, eller bristande viljestyrka är ett av flera psykologiska fenomen 
som problematiseras, i stället för att direkt tas för givna som förklar-
ingar till specifika handlingsmönster.  

Det beskrivna perspektivet på addiktionsbeteendet, vilket jag själv 
anammar, har betydelse för upplägget av ifrågavarande studie och 
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tolkningen av dess resultat. Det har inte minst flera beröringspunkter 
med den teori kring behandlingsmotivation som diskuteras inom 
ramen för avhandlingen. Båda bygger på att missbrukare är intentio-
nella, har skäl för att handla på givna sätt och att de försöker att 
”tänka efter före”. I presentationer och tolkningar av intervjuutsagor 
medför dessa grundsatser att man som uttolkare bör försöka, så gott 
det går, att förmedla den bild av verkligheten som den intervjuade 
ger uttryck för samt lita på vad som faktiskt sägs. Rent konkret inne-
bär detta att uttalanden som ”Jag är inte missbrukare” eller ”Jag be-
höver inte behandling” ej behöver motbevisas eller kontrasteras mot 
”verkliga” förhållanden, utan att de snarare kan ses som värdefulla 
nycklar till förståelsen av varför missbrukare lever som de lever.  

Ovan nämnda strategier för att avbryta ett addiktionsbeteende ut-
gör dessutom belysande exempel på att motivation till förändring är 
ett komplicerat begrepp, inte alltid synonymt med motivation till just 
behandling. Vidare bör man ha i åtanke att rationalitetsteorin inte häv-
dar att det är lätt att agera långsiktigt rationellt och att sluta miss-
bruka. Däremot hävdar den att diskontinuerliga val är möjliga, samt 
för många är en grund för förändring och ett liv utan inslag av över-
driven självdestruktivitet. Eller som Elster (1984) beskriver det:  

Man can be rational, in the sense of deliberately sacrificing 
present gratification for future gratification. Man often is not 
rational, and rather exhibits weakness of will. Even when not 
rational, man knows that he is irrational and can bind himself to 
protect himself against the irrationality (sid. 111). 

Teorier kring förändrings-/behandlingsmotivation 
Statisk egenskap eller dynamisk process 
Inom behandlingsforskningen har det visat sig svårt att förklara och 
predicera skillnader i behandlingsutfall enbart med utgångspunkt i 
sociodemografiska och andra data baserade på missbrukares egen-
skaper. Det är mot denna bakgrund man ska förstå uppmärksamhe-
ten kring mer dynamiska variabler, såsom upplevelser och attityder. 
Antagandet är att människors inställning till sin livssituation har stor 
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betydelse för om behandling överhuvudtaget initieras och för utfallet 
av densamma (De Leon m.fl. 1994). Kunskapsökandet har, för att 
tala med Burke (1945), utvecklats från att primärt besvara vem (aktör) 
som gör vad, till att även resa frågan om varför (mål) de gör som de 
gör. 

Vad gäller mer specifika teorier kring begreppet förändringsmoti-
vation har området nyligen kartlagts. I sin översikt diskuterar Berg-
mark & Oscarsson (1999) de texter som haft störst genomslag inom 
forskning och praktik, bland andra Millers (1985) kontextfokuserade 
diskussion av motivationsbegreppet samt Prochaska & DiClementes 
(1984) hypoteser över hur förändringsprocesser är beskaffade. Enligt 
Miller ska motivation till förändring inte betraktas som en i raden av 
statiska egenskaper klienten antingen har eller inte har. För att stödja 
denna tes hänvisas till att teoretiskt betydelsefulla faktorer (t.ex. nöd-
ställdhet, låg självkänsla, yttre kontrollorientering och svårartade 
missbruksproblem) rent empiriskt visat sig vara dåliga som predikto-
rer för deltagande i och fullföljande av behandling, samt dessutom 
kunna såväl sporra till som hindra människor från att eftersträva 
förändringar. Det statiska egenskapsorienterade synsättet på föränd-
ringsmotivation kritiseras vidare för att lägga för stort ansvar på den 
enskilda individen, leda till uppgivenhet ifråga om behandlingsresul-
tat och främja moraliskt klander av missbrukare som inte försöker 
sluta (Miller a.a.).39  

Poängen är att motivation i stället ska ses som ett ombytligt, 
kontextberoende och påverkbart fenomen. Det handlar om klientens 
beredskap för förändring, och denna förstås i termer av ett samspel 
mellan individ och omgivning. Man definierar motivation som ”san-
nolikheten för ett visst beteende” (Miller & Rollnick 1991, sid. 19) 
och motiverande insatser är ”åtgärder som ökar sannolikheten för 
påbörjandet, fullföljandet och infriandet av en aktiv förändrings-

                                                 
39  Bergmark & Oscarsson (a.a.) ifrågasätter dock varför ett egenskapsorienterat 

synsätt skulle sammanhänga med och möjliggöra moraliska fördömanden av 
bristande motivation. Författarna menar att valet att refusera en erbjuden be-
handling (dvs. det som utifrån ett moraliskt perspektiv skulle kunna fördömas) 
är möjligt just därför att ”missbrukarens motivationsstruktur inte har karaktären 
av en permanent egenskap” (sid. 197, ursprunglig kursiv). 
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strategi (Miller 1985, sid. 88). Enligt upphovsmännen själva är un-
derstrykandet av kontext och terapeut en optimistisk och konstruk-
tiv utgångspunkt för utvecklandet av effektiva motiverande insatser. 
Som exempel på framgångsrika sådana anges rådgivning, måldefinie-
ring parad med ”feedback”, eftersträvande av tät klientkontakt (t.ex. 
via brev och telefonsamtal) samt erbjudande av valmöjligheter 
(Miller a.a., sid. 99).  

Millers resonemang bygger på att missbrukare alltid kan antas 
önska förändring, och om denna grundinställning sedan kommer att 
artikuleras och manifesteras i handling beror på i vilken utsträckning 
behandlaren är kapabel att ge ”rätt” stimulans och erbjuda ”rätt” 
extern hjälp. Enligt detta perspektiv är det lika oklokt att klandra en 
klient för bristande motivation som att klandra en potentiell kund 
för att inte vilja köpa (Miller & Rollnick a.a., sid. 19). I Bergmark & 
Oscarssons (a.a.) översikt problematiseras denna kontextualisering 
av motivationsbegreppet utifrån att det implicerar att alla vill sluta 
missbruka, givet att de yttre omständigheterna är de rätta. Med 
Burkes (a.a.) språkbruk överbetonas scenens, eller sammanhangets, 
betydelse för etablerandet av motivation. Hårdrar man det hela har 
missbrukarna – och deras karaktärsdrag – blivit reducerade till pas-
siva och förändringsbara mottagare av förutsatt motivationshöjande 
expertrekommendationer. 

Trots att en påbörjad rehabilitering, eller ett behandlingsdelta-
gande, alltid föregås av ett binärt val – antingen gör man något eller 
så gör man det inte – menar Prochaska & DiClemente (a.a.) att det 
”rätta” valets förutsättning, förändringsmotivationen, kommer i gra-
der. Begreppet motivation beskrivs därför i termer av en dynamisk 
process. Denna består av ett flertal stadier och kan liknas vid ett 
kontinuum vars poler är helt ovillig till förändring respektive faktisk iscen-
sättning av förändringsstrategi.  

Man talar om ett ”förbegrundande” stadium (Precontemplation), i 
vilket individen är relativt insiktslös vad gäller det eventuella pro-
blemet och inte har en tanke på att (inom de närmsta sex måna-
derna) sluta med det skadliga addiktionsbeteendet. I den ”begrun-
dande” fasen (Contemplation) har problemperceptionen förändrats i 
riktning mot ökad insikt och vilja till förändring (som avses bli iscen-
satt inom de närmsta sex månaderna), även om beslutet ännu inte 
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fattats. Kortfattat beskrivs detta stadiums karaktär som att vara ”för-
vissad om vart du vill gå men utan att vara helt och hållet beredd” 
(Prochaska m.fl. 1992, sid. 1103). ”Förberedelsefasen” (Preparation) 
är ett förstadium till den faktiska förändringen, vilket här innebär att 
man skurit ned på problembeteendet. Enligt upphovsmännen ska 
man för att kvalificera sig till detta avse sluta helt inom den närmsta 
månaden och ha misslyckats någon gång under det senaste året. I 
”handlingsfasen” (Action) äger själva förändringen rum. För att be-
finna sig där måste individen framgångsrikt (enligt uppsatta kriterier) 
ha förändrat beteendet under en tidsperiod på mellan en dag och sex 
månader. Det sista stadiet präglas av ett kontinuerligt vidmakthål-
lande (Maintenance) av de vinster som förändringen medfört. För att 
kvalificera sig ska man under minst sex månader ha befunnit sig i ett 
stabilt tillstånd utan återfall i missbruk. Vid processens slutstation 
(Termination) har personen under en längre tidsperiod varit helt ”fri” 
från det skadliga beteendet.  

Även om modellen anger att människor ofta pendlar mellan olika 
faser och att vissa faser ibland till och med ”hoppas över”, så är 
grundtanken att förändringsprocesser är präglade av sekventiella 
förlopp där ett stadium följs av nästa. Vad behandlingen eller andra 
förändringsfrämjande insatser leder till, beror huvudsakligen på i 
vilket skede individen befinner sig. Det handlar om ”att göra rätt 
saker vid rätt tidpunkt” (Prochaska m. fl. a.a., sid. 1110). Denna slut-
sats har man kommit fram till genom att studera vilken betydelse 
individens placering i förändringsprocessen har för utfallet av olika 
insatser. Några resultat är att samtalsbaserad behandling, som på ett 
eller annat sätt syftar till att övertala/övertyga missbrukaren, tycks 
lämpligast under de ”förbegrundande” och ”begrundande” faserna. I 
faserna ”handling” och ”vidmakthållande” är i stället terapi som 
fokuserar och påverkar individens beteende mest adekvat (a.a., sid. 
1112).  

Indelningen i olika faser har dock kritiserats för att vara arbiträr 
och inte kunna stödjas empiriskt (Kraft m.fl. 1999, Sutton 1996). 
Det har till exempel hävdats att kvalitativa skillnader mellan faserna 
”begrundande” och ”förberedande” saknas, samt att det inte alls är 
självklart att övergången från ”handling” till ”vidmakthållande” sker 
vid just sex månaders abstinens. Kritikernas huvudpoäng är att sta-
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diemodellen rent mättekniskt kan reduceras till den enkla frågan 
”Funderar du på att sluta inom de närmsta sex månaderna?”.  

Operationaliseringar av behandlingsmotivation  
Teorierna ovan handlar om vad som karakteriserar människors mo-
tivation till förändring. En ytterligare fråga som kan ställas, gäller hur 
man ska förstå det att människor är motiverade till behandling. Enligt 
teorierna nedan finns svaret i att spjälka upp det övergripande moti-
vationsbegreppet i flera delaspekter av individers attityder. Enligt De 
Leon m.fl. (1994) kan en människas benägenhet att delta i behand-
ling betraktas som en ”funktion” av (inställningen till) aspekterna 
Circumstances (omständigheter), Motivation (motivation), Readiness (be-
redskap) och Suitability (lämplighet).  

Den första aspekten hänvisar till de yttre omständigheter som kan 
tänkas ha betydelse för ett behandlingsdeltagande. Här handlar det 
om i vilken utsträckning individen påverkas av faktiska förluster 
(t.ex. vad gäller arbete, familj eller barn) och rädsla för eventuella 
framtida negativa konsekvenser (t.ex. fängelse, våld och hälsopro-
blem). Motivationsaspekten belyser människans ”inre skäl” (inner 
reasons) för att initiera en förändring. Det gäller då ”psykologiskt 
bottnade” attityder, exempelvis livsmål och problemperception. 
Aspekten ”beredskap” berör individens uppfattning av det egna 
hjälpbehovet samt i vilken utsträckning missbruksproblemet anses 
kunna lösas utan (eller av andra mer självhjälpsbaserade) externa 
insatser. Slutligen refererar ”lämplighetsaspekten” mer precist till om 
den aktuella vårdens karaktär, metodologi och innehåll uppfattas 
vara adekvat.40  

Rent teoretiskt hänger dessa aspekter samman i och med att yttre 
omständigheter förutsätts kunna påverka människans ”inre skäl” att 
eftersträva en förändring. Denna – motivationen eller det ”inre skä-
let” – är i sin tur en nödvändig förutsättning (precursor) för att miss-
brukaren i praktiken ska söka behandling (DeLeon m.fl. a.a., sid. 
510). 

                                                 
40  I De Leons skrivningar innebär behandling s.k. miljöterapeutisk institutions-

vård (therapeutic community treatment). 
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I och med att dessa delaspekter antas vara mätbara har motiva-
tionsbegreppet kunnat operationaliseras. Instrumentet, i form av de 
så kallade CMRS-skalorna41, har utvecklats för att mäta respektive 
aspekt och vid utvärderingar har deras validitet och reliabilitet kun-
nat påvisas. Förklaringskapaciteten har varit god vad gäller vårdtid i 
allmänhet (De Leon & Jainchill 1986), samt tidiga avhopp från be-
handling i synnerhet (De Leon m.fl. 1994).  

Simpson & Joes (1993a) diskussion av motivationsbegreppet är 
en vidareutveckling av De Leons modell. Man utgår ifrån en lik-
nande teoretisk bas där tonvikten ligger vid människors syn på den 
egna situationen och på den eventuella behandlingen. I stället för att 
skilja mellan fyra delaspekter – vilket CMRS-skalorna gör – utmyn-
nar resonemanget i att motivation bäst förstås med utgångspunkt i 
tre olika dimensioner. Man talar om individers inställning till pro-
blemets omfattning och typ (Problem recognition), till behovet av eller 
önskan om hjälp (Desire for help) samt beredskap för behandling 
(Treatment readiness).  

Enligt Simpson & Joes perspektiv kännetecknas en motiverad 
missbrukare av att inse problemets svårighetsgrad, anse sig behöva 
extern hjälp för att lösa det samt ha en positiv attityd till och vilja att 
delta i en given behandling. Dessa dimensioner anknyts också till 
Prochaska & DiClementes sekventiella stadiemodell (Knight m.fl. 
1994, Simpson & Joe a.a.). Man menar att ett uppmärksammande av 
det egna missbruksproblemet motsvarar övergången från den ”för-
begrundande” till den ”begrundande” fasen av förändringsproces-
sen. När individen även insett sitt behov av extern hjälp närmar 
han/hon sig ”handlingsfasen”, men kan fortfarande vara inne i en 
period av ”förberedelse” och därmed inte vara riktigt redo att ta det 
slutliga steget. Den egentliga ”handlingsfasen” motsvaras av när ve-
derbörande slutat tvivla och är beredd att ta del av behandling (eller 
på annat sätt söka en lösning av problematiken).  

Vid utvärderingar har denna typ av operationalisering av behand-
lingsmotivationsbegreppet visat sig vara valid och reliabel (Knight 
m.fl. a.a., Simpson & Joe 1993b) samt till exempel kunna predicera 

                                                 
41  CMRS=Circumstances, Motivation, Readiness och Suitability. 
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”kvarstannande” i behandling (Joe m.fl. 1998) och tidiga avhopp 
från metadonbehandling (Simpson & Joe 1993a). De tre dimensio-
nerna problemperception, hjälpbehov och behandlingsberedskap 
används empiriskt för att belysa behandlingsmotivation inom ramen 
för denna avhandling. 

Jämförelse av motivationsteorierna  
Miller poängterar alltså att missbrukarens inställning går att påverka i 
”positiv” riktning, bara förutsättningarna och metoderna också är de 
rätta. Prochaska & DiClementes modell över förändringsprocesser 
beskriver vilka faser missbrukaren i regel går igenom på vägen mot 
det nya nyktra/drogfria livet, och ger anvisningar om vilka typer av 
motiverande insatser som är lämpligast i respektive fas. Båda dessa 
teorier betonar scenens betydelse för om en förändring alls eftersträ-
vas och når avsedda resultat.  

Hos Miller är scenen antingen motivationsfrämjande (t.ex. en 
konstruktiv vårdmiljö) eller motivationshämmande (t.ex. en destruk-
tiv missbrukarmiljö). För Prochaska & DiClemente kan det i stället 
sägas vara missbrukarens placering i förändringsprocessen som utgör 
scenen. Det är ”graden av motivation” som avgör dels vilka hand-
lingar individen kommer att utföra och dels om rehabiliteringsfräm-
jande åtgärder kommer att vara framgångsrika eller inte.  

Gemensamt för båda teorierna är att de i någon mening förut-
sätter att missbruk är något människor (egentligen) vill och kan upp-
höra med, även om Prochaska m.fl. (1992, sid. 1105) understryker 
att majoriteten av missbrukarna inte befinner sig i ”handlingsfasen”. 
Förnekandet av problem och hjälpbehov betraktas inte som uttryck 
för att individen accepterar sin situation (och kanske t.o.m. är till-
freds) utan som kännetecken på förändringsprocessens första sta-
dium. Missbrukare är så att säga ständigt på väg åt ”rätt” håll (även 
om det kan ta mer eller mindre lång tid) och har under ”rätt” om-
ständigheter alltid möjlighet att nå de ”rätta” insikterna angående 
sina liv.42 Utifrån detta perspektiv tilldelas det väljande subjektet en-
                                                 
42  Eller som Miller & Rollnick (1991, sid.15-16) uttrycker det: ”We believe that 

problems of clients’ being ’unmotivated’ or ’resistant’ occur when a counselor 
is using strategies inappropriate for a client’s current stage of change.” 
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dast en mindre betydelse för om förändring kommer att eftersträvas 
via behandling. 

De Leons samt Simpson & Joes tankegångar kring motivation 
gör mindre anspråk på att anvisa adekvata motiverande insatser. 
Uppmärksamheten riktas i huvudsak mot utformandet av skalor som 
kan predicera deltagande i och utfall av missbrukarvård. Enligt deras 
perspektiv är planer på förändring med hjälp av behandling naturliga 
först när individen anser att alkohol-/narkotikakonsumtionen är 
problematisk och vet vilken vårdtyp som skulle kunna vara lämplig. 
Mot denna bakgrund kan man förklara varför missbrukare initierar 
rehabiliteringsprocesser, utan att hänvisa till att alla ”egentligen” vill 
sluta missbruka och därför alltid, som lägst, befinner sig på föränd-
ringsprocessens första trappsteg. Resonemangen grundar sig på att 
missbrukare – precis som ”normala” människor – handlar rationellt 
utifrån sina preferenser. 

Sammanfattning och slutsatser 
De i kapitlets början presenterade handlings- och rationalitetsteore-
tiska tankegångarna kring motiv och missbruk, understryker vikten 
av att studera relationen mellan individ, omgivning och handling, 
samt tillhandahåller begrepp som underlättar sådana företag. Fram-
ställningen har syftat till att belysa komplexiteten i det mänskliga 
agerandet och till att visa att även självdestruktivitet och missbruk 
kan förstås inom ramen för ett rationalitetsteoretiskt perspektiv.  

De specifika teorierna kring förändrings-/behandlingsmotivation 
ger, enligt min mening, en rimlig och nyansrik beskrivning av feno-
menets centrala aspekter. Gemensamt för teorierna är att männi-
skors vilja ses som en följd av hur de uppfattar livssituationen. Även 
om förändringsprocesser kan beskrivas på olika sätt, förefaller det 
vara oomtvistligt att dynamiska attitydvariabler har betydelse för miss-
brukares motivation. 

Likaså tycks man kunna utgå ifrån att motivationskontinuumet, 
förutom polerna mindre och mer motiverad, även inrymmer tvek-
samhet/ambivalens inför förändring/behandling. Frågan, ”Tänker 
du sluta missbruka/delta i behandling” (ja/nej), kan därför antas 
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resultera i ett onödigt ytligt och grovt mått på grad av motivation. 
Om ett mer utvecklat sådant eftersträvas, och målet samtidigt är 
skapa förståelse för människors eventuella benägenhet att initiera 
förändringar, verkar det mer adekvat att ställa frågor även kring pro-
blemperception, hjälpbehov och behandlingsberedskap. 

Resonemangen i detta teoretiska kapitel stödjer särskiljandet 
mellan förändringsmotivation och behandlingsmotivation. Missbrukare 
kan önska förändring utan att vilja ha behandling, i det att de inser 
problemet men vill och tror sig kunna lösa det på egen hand. De kan 
också önska eller befinna sig i behandling, utan att för den skull vilja 
förändra livsstilen. Missbrukarvården kan vara påtvingad, framstå 
som det minst dåliga handlingsalternativet eller förutses leda till 
andra fördelar än en eventuell rehabilitering. Dessa omständigheter 
illustreras i de empiriska och teoretiska kapitlen nedan.  

Mer specifikt kommer olika sätt att närma sig motivationsbegrep-
pet att diskuteras i kapitel 9. Här jämförs avhandlingens operationali-
sering av behandlingsmotivation (dvs. den utifrån Simpson & Joes 
dimensioner problemperception, hjälpbehov och behandlingsbered-
skap) med Prochaska & DiClementes stadiemodell. I detta kapitel 
diskuteras också behandlingsmotivation och tvångsvård utifrån ett 
rationalitetsteoretiskt perspektiv. I kapitel 10 återknyter jag till 
Burkes (1945) och Mills (1940) resonemang kring talet om handling-
ars motiv, för att på så sätt belysa de intervjuade missbrukarnas 
handlings- och åsiktsutrymme. 
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KAPITEL 4 

Metod och material 

Metod 

Ett teoretiskt antagande 
Vid uppläggningen och genomförandet av forskningsprojektet var 
grundtanken att åstadkomma en övergripande belysning av de 
tvångsintagnas syn på livssituationen och möjligheten att nå motiva-
tion inom ramen för LVM. Ett grundläggande teoretiskt antagande 
var att missbrukares grad av behandlingsmotivation har betydelse för hur de 
förhåller sig till den aktuella vårdformen, samt att denna motivation kan mätas 
med hjälp av dimensionerna problemperception, hjälpbehov och behandlingsbered-
skap. Antagandet styrde vilka frågor som skulle ställas under inter-
vjuerna och senare lyftas fram i rapporteringen. Likaså gav det rikt-
linjer för klassificering av utsagor och tolkning av resultat.  

Givet på förhand var alltså att intervjupersonerna kunde antas 
uppvisa mer eller mindre motivation. Detta rättfärdigade en kvanti-
tativ gruppindelning utifrån grad av motivation, vilken i sin tur un-
derlättade en strukturerad belysning av forskningsfrågorna. Det 
gällde då att fördjupa kunskapen kring på vilka sätt missbrukarnas 
inställning till sig själva och sina livssituationer varierar.  

 

Två typer av data 
Eftersom vissa studieobjekt kan bli mer fullödigt belysta när flera 
typer av metoder och data används (Bullock m.fl. 1992), verkade det 
inom ramen för denna avhandling lämpligt att välja en bred ansats 
med inslag från både kvantitativ och kvalitativ forskning. Qureshi 
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(1992), som samlade in och studerade kvalitativa och kvantitativa 
data från ett och samma urval, understryker att upplägget gav metodo-
logiska fördelar och en bred kunskap kring det studerade fenomenet. 

Finally, quantitative data influenced the process of qualitative 
analysis by making it easier to select, order and group tran-
scripts before either searching them for emergent categories, 
or extracting quotes already identified and coded as repre-
senting particular categories (Qureshi 1992, sid. 121).  

Förutom eftersträvandet av de i citatet angivna fördelarna, valdes i 
mitt fall ett forskningsmetodologiskt ”mellanting” också av mer ne-
gativa eller undvikande skäl. Dels antogs inte en renodlat kvantitativ 
ansats, med ett stort urval, kunna fånga person- och situationsspeci-
fika aspekter av betydelse för tvångsvårdades syn på LVM och moti-
vation. Dels förmodades inte heller en utpräglat kvalitativ analys av 
ett litet antal individer kunna innehålla tillräckligt stora variationer 
vad gäller deras inställning, givet svårigheterna med att inom tvångs-
vården engagera även de relativt sett omotiverade missbrukarna (se 
nedan). Valet stod därför mellan ytlighet parad med representativitet, 
och djup parat med selektionsproblem.  

Efter att ha tagit detta val i beaktande, bestämdes att datamateri-
alet helst skulle basera sig på ett så brett spektrum som möjligt av 
olika missbrukare, samt därtill möjliggöra enklare kvantitativa analy-
ser (t.ex. procent- och medelvärdesberäkningar). Däremot skulle 
materialet inte vara av den storleken att dess kvalitativa sidor blev 
oöverskådliga och ohanterliga. Under förutsättning att urvalet i slut-
ändan inte blev alltför selekterat (se nedan), antogs att intervjuer 
med cirka 50 tvångsvårdade personer kunde ge såväl informations-
täthet som viss representativitet.  

Denna urvalsstrategi skiljer sig från dem som tillämpas i renodlat 
kvantitativ och renodlat kvalitativ forskning.43 Å ena sidan kan studi-
                                                 
43  Inom kvantitativ forskning brukar stickprovsstorleken bestämmas med 

utgångspunkt dels i totalpopulationens storlek och fördelning/spridning över 
centrala variabler, samt dels i estimationernas önskade precision och tillförlit-
lighet (Walsh 1990). I den kvalitativa forskningen däremot, brukar man tala om 
att datamaterial blir ”mättade” och därefter inte innehåller ny information. 
Kvale (1997) nämner t.ex. att 15 +- 10 kvalitativa intervjuer fungerar som rikt-
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ens urvalsstorlek kritiseras från statistisk synpunkt för att inte kunna 
garantera representativitet i relation till totalpopulationen av LVM-
vårdade personer. Då avhandlingen avser undersöka resonemang 
kring, och inte förekomsten av, behandlingsmotivation inom tvångs-
vården, torde dock inte sådana representativitetsproblem vara sär-
skilt tyngande.  

Om målet, å andra sidan, är att göra kvalitativt djuplodande och 
teorigenererande analyser av missbrukares specifika livshistorier och 
vårderfarenheter, kan urvalet i stället anses vara i största laget. Då 
materialets kvalitativa sidor huvudsakligen studerades på gruppnivå 
(utifrån grad av motivation) samt med syftet att visa innebörden av 
på förhand identifierade teoretiskt relevanta teman, verkar inte heller 
kritik av denna typ vara särskilt belastande. Grupperspektivet med-
förde att intervjupersonernas utsagor betraktades som i första hand 
exempel på inställningar och ståndpunkter. Detta särskilda framhä-
vande av åsikter kring specifika områden, i stället för av ”hela” perso-
ner, möjliggjorde att någorlunda homogena svarskategorier kunde 
lyftas fram, utan att alltid relatera dessa till hållningen i andra frågor. 
I avhandlingen görs således ingen traditionell kvalitativ analys där 
begrepp och dimensioner genereras. 

Motivationsformuläret 
För att möjliggöra en grov kategorisering av de intervjuade missbru-
karna utifrån deras grad av behandlingsmotivation användes ett 
kvantitativt motivationsformulär (se bil. 2), inspirerat av Simpson & 
Joes (1993a) tidigare nämnda motivationsmodell. Eftersom under-
sökningen bland annat avser belysa den tillämpade behandlingsmoti-
vationsteorins centrala dimensioner − och därmed inte skalans för-
måga att predicera behandlingsutfall − ska betoningen här ligga på 
inspirerat av.  

                                                                                                            
linje för när denna ”mättnad” kan antas vara uppnådd, samt att urvalsförfaran-
det bör revideras successivt med utgångspunkt i det samtidigt pågående analys-
arbetet (jfr. också Glaser & Strauss 1967).  
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Det formulär som utformades var en förkortad och till svenska 
översatt variant av de ursprungliga skalorna (dvs. TCU44 Motivation 
Scales, Knight m.fl. 1994, se också Simpson & Joe a.a.). Ett urval av 
items45 gjordes från dimensionerna problemperception, hjälpbehov 
och behandlingsberedskap (nr. 1-13, bil. 2). Förutom dessa ”direkt-
importerade”, formulerades ett antal egna items kring upplevelse av 
tvångsvårdens syfte samt värdering av dess konkreta tvångsmoment 
(nr. 14-15 och nr. 21-34, bil. 2). Dessutom ”importerades” från 
Knight m.fl. (1994) några items kring förmåga att styra livet (nr. 16-
20, bil. 2).  

I och med att de ursprungliga skalornas egenskaper blivit modifi-
erade, kan inte formuläret påstås ha dessas statistiska validitet och 
reliabilitet. Detta innebär dock inte att avhandlingens items kring be-
handlingsmotivation skulle brista i teoretisk relevans.  

Respondenterna fyllde på egen hand i det slutgiltiga formuläret 
och det tog cirka 30 minuter per person. Svaren angavs på 6-gradiga 
Likertskalor som sträckte sig från ”tar helt avstånd” till ”instämmer 
helt”. För de olika tvångsmomenten användes polerna ”mycket 
kränkande/helt obefogad åtgärd” och ”inte alls kränkande/helt be-
fogad åtgärd”. 

Intervjuerna 
För att reda ut eventuella oklarheter ombads missbrukarna, när for-
mulären var ifyllda, att först utveckla sina tankegångar kring pro-
blemperception, hjälpbehov, behandlingsberedskap, förmåga att 
styra livet och konkreta tvångsmoment. Efter att dessa områden 
blivit ”avtäckta” användes en intervjuguide (bil. 3) för den återstå-
ende halvstrukturerade intervjun. Vissa frågor besvarades med 
ja/nej/vet ej, medan andra viktiga områden ”täcktes av” med hjälp 
av en öppen och samtalsliknande intervjumetod. I likhet med 
Qureshi (1992) användes en strukturerad ansats för frågeställningar 
                                                 
44  Texas Christian University. 
45  En item är ett påståenden som värderas av respondenten på en skala. Items av 

typen ”You are in this program because someone else made you come”, valdes bort så-
som olämpliga, eftersom de inom tvångsvården endast kan besvaras på ett sätt. 
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som bedömdes vara väl dokumenterade av tidigare forskning, medan 
en friare ansats användes kring de som var mindre utforskade. Inter-
vjuerna tog cirka en timme person. 

Traditionella enkätfrågor kring tidigare missbruk, läkarvård och 
psykiskt/fysiskt/socialt tillstånd, undveks av intervjutaktiska skäl. 
Målet var att skapa en god relation bland annat genom att inte låta 
mötena efterlikna rutinmässiga in- och utskrivningsintervjuer. Dess-
utom angav avhandlingens syfte att information skulle insamlas om de 
tvångsvårdades syn på livssituationen, inte om hur den faktiskt såg ut.  

Det visade sig att flera intervjupersoner till en början hade en ka-
tegorisk inställning till och värdering av tvångsvården. För att öka 
förutsättningarna för genomtänkta ståndpunkter försökte jag (som 
gjorde alla intervjuer) problematisera det som sagts. Strategin gick ut 
på att presentera alternativa synsätt för att kunna komma närmare 
missbrukarnas grundinställning. När någon uttryckte reservationslös 
kritik gentemot tvångsvården kunde jag i en följdfråga till exempel 
peka mot dess vällovliga syfte. Vissa av mina frågor kan, som citaten 
i resultatredovisningen visar, mot denna bakgrund framstå som väl 
naiva eller väl provokativa. När så är fallet bör läsaren ha i åtanke att 
liknande inlägg alltså fyllde en funktion i den rådande situationen.  

Intervjuerna spelades in på kassettband och skrevs ut på papper 
för vidare bearbetning. Materialet omfattade cirka 500 A4-ark. I 
överföringen från tal till text noterades inte pausers längd eller even-
tuella skratt och avbrytningar. Denna pragmatiska och enkla tran-
skriberingsteknik kunde rättfärdigas då tyngdpunkten för studien 
skulle vara utsagornas innehåll och inte deras semantiska eller semio-
tiska form (jfr. Riessman 1997).  

Gruppindelningen 
I ett första skede bearbetades det kvalitativa och det kvantitativa 
materialet framförallt explorativt. Syftet var att kontrollera i vilken 
utsträckning de två datatyperna gav en likartad svarsbild. På det 
övergripande planet bedömdes så vara fallet. Det visade sig dock att 
vissa items, som förutsatts betydelsefulla för graden av motivation, 
inte verkade vara det. Nästan alla ansåg att de olika tvångsmomenten 
var både kränkande och obefogade. Likaså fick de flesta ”höga po-
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äng” på de items som skulle belysa upplevelsen av att kunna styra 
livet.  

Denna validitetskontroll46 resulterade i slutsatsen att motivations-
formuläret, om det skulle kunna användas som underlag för en ade-
kvat motivationsgruppindelning, behövde reduceras något. Den 
slutliga indelningen baserade sig därför enbart på de items (nr. 1–13, 
bil. 2) som ”importerats” direkt från Simpson & Joes (1993a) ur-
sprungliga skala.  

Eftersom en tudelning av intervjupersonerna i en låg- och en 
högmotiverad grupp skulle ha liknat en dikotomisering av motiva-
tionsbegreppet (något som den i avhandlingen tillämpade teorin 
kring behandlingsmotivation inte stödjer), eftersträvades åtminstone 
en ”mellangrupp”. Valet av en sådan, och inte flera, gjordes mot bak-
grund av att nämnda teori inte ger några anvisningar om hur många 
verkligt grundläggande motivationstyper som kan antas finnas. Den 
diskuterar missbrukares vilja, ovilja och tveksamhet till förändring 
och behandling, men inte nyanser av dessa inställningar. Vidare var 
antalet svarspersoner begränsat, vilket innebar att relativt sett många 
grupper skulle leda till få individer i varje. Indelningen i tre grupper 
(med ca. 15-20 i varje) antogs kunna främja en god balans mellan 
materialets generella och dess grupp-/personspecifika tendenser.  

För att på ett enkelt sätt urskilja tre grupper med maximalt olika 
inställning till nämnda 13 items, genomfördes med hjälp av statistik-
programmet SPSS en så kallad klusteranalys.47 Analysen resulterade i 

                                                 
46  Sådana här direkta okulära bedömningar av om data tycks ge en god bild av det 

studerade fenomenet brukar beskrivas som kontroller av mätinstrumentets 
”face-validity” (jfr. Frankfort-Nachmias & Nachmias 1992). 

47  Statistiska klusteranalyser identifierar grupper (kluster) av ”fall” (här: 
intervjupersoner) vars karakteristika skiljer sig åt. I avhandlingen genomfördes 
en s.k. ”iterativ partitionering” (ung. upprepande indelning) där man själv väl-
jer hur många grupper modellen ska skilja ut (här: 3); metoden kallas närmare 
bestämt för ”k-means” klusteranalys (Aldenderfer & Blashfield 1984). Analy-
sen identifierar först gruppernas preliminära medelvärden för de medverkande 
variablerna (alla variabler tilldelas därmed ett s.k. ”klustercenter”). Därefter 
flyttas enskilda ”fall” till det kluster vars olika centra ligger närmast ”fallets” 
faktiska variabelvärden. När modellen beräknat nya medelvärden, eller nya s.k. 
”klustercentra”, upprepas proceduren automatiskt tills dess nya omflyttningar 
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14 relativt ”lågmotiverade”, 17 ”medelmotiverade” och 23 högmoti-
verade missbrukare.48 Vid en jämförelse med svarsbilden på den di-
rekta frågan om intervjupersonerna avsåg fortsätta med frivillig vård, 
visade det sig att grupperna tycktes relevanta. Sammantaget bedöm-
des indelningen ha resulterat i motivationstyper som tentativt kunde 
antas vara tillräckligt olika för att ha ett existensberättigande. I tabell 
3 (se sid. 98) beskrivs grupperna med olika grad av behandlingsmoti-
vation närmare. 

Analysmetoder 
När intervjumaterialet skulle grovsorteras med utgångspunkt i de 
teoretiskt urskilda dimensionerna och frågeställningarna, användes 
Nud.ist (ett datorprogram för bearbetning av kvalitativa material) 
som hjälpmedel. Förutom nämnda dimensioner och frågeställningar 
resulterade bearbetningen även i ett antal andra kategorier. Samtliga 
utsagskategorier, uppdelade på fyra nivåer vad gäller precisionsgrad, 
återfinns i bilaga 6. De redovisas (på ett eller annat sätt) i avhand-
lingens empiriska del II.  

När intervjumaterialet analyserades närmare utgick jag från kate-
gorierna, som enkelt kunde lyftas fram för vidare bearbetning. Först 
kontrollerades om de innehöll fler ”underavdelningar” än de som 
upptäckts genom grovsorteringen. Sedan studerades motivations-
gruppernas särdrag vad gäller svarsbild. Efteråt kontrollerades dess-
utom om olika ståndpunkter huvudsakligen företräddes av ett kön 
eller av personer med ett visst missbruk (alkohol-, narkotika- eller 
blandmissbruk).  

Indelningen utifrån grad av behandlingsmotivation underlättade 
bearbetningen av det omfattande datamaterialet och ska ses som ett 
analysredskap. Motivationsgrupperingen utformades godtyckligt och 

                                                                                                            
av ”fall” inte leder till en bättre lösning vad gäller gruppernas skillnad i medel-
värde på medverkande variabler. 

48  Ett adderat index gjordes för de 13 variablerna. De ”lågmotiverades” medel-
värde var 32, de ”medelmotiverades” var 52 och de ”högmotiverades” var 69. 
Motivationsgruppernas ”poäng” på enskilda items kan studeras i bilaga 4 (tabell 
4.1) och deras spridning över medelvärden på det adderade indexet i bilaga 5. 
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är inget objektivt vetenskapligt resultat i sig. Den kunde ha gjorts 
utifrån andra teoretiska överväganden, med utgångspunkt i andra 
egenskaper hos urvalet och med hjälp av andra statistiska metoder.49 
För avhandlingens syfte, att beskriva och analysera hur tvångsintagna 
resonerar kring motivation och LVM, bedömdes dock den tilläm-
pade grova gruppindelningen vara lämplig. 

Målet med presentationen av intervjumaterialet var dels att syn-
liggöra de kvaliteter det tillämpade motivationsperspektivet lägger 
tonvikten vid, samt dels att ge en övergripande bild av hur missbru-
karna förhåller sig till sin situation. När, som i detta forskningssam-
manhang, hela gruppers åsikter ska belysas och analyseras, är det 
emellertid inte lätt – om det alls går – att redovisa materialet helt 
förutsättningslöst. Varje generalisering innebär att den enskilde indi-
viden reduceras till en del av en allmän tendens, och varje gruppin-
delning är ett resultat av forskarens egna antaganden om vilka vari-
abler som kan tänkas ha betydelse för förståelsen av det studerade 
fenomenet (jfr. Asplund 1971). Vissa tendenser och kvaliteter sållas 
bort. Andra betonas och lyfts fram. Resultatredovisningens åtskilliga 
citat, samt dess mångfald vad gäller åsikter, ökar dock förhoppnings-
vis möjligheten för läsaren att bedöma trovärdigheten.  

Urval 
LVM-hemmen 
Undersökningens material samlades in vid fem av de under 1998 
sammanlagt 15 olika LVM-hemmen. Urvalsprocessen genomfördes 
med utgångspunkt i att institutionerna skulle företräda olika typer av 
behandlingshem vad gäller målgrupp och grad av slutenhet. Varia-
tioner i institutionernas målgrupp, avseende kön, ålder och typ av 

                                                 
49  Ett alternativ till klusteranalysen hade varit att helt enkelt utgå ifrån frågan om 

fortsatt frivillig vård. Även på det sättet skulle tre grupper ha kunnat identifie-
ras; dvs. ”ja-sägarna”, ”nej-sägarna” och ”de osäkra”. Problemet med denna 
typ av indelning var att inställningen till frivillig behandling inte alltid hade med 
motivation att göra. Skälen till att svara nekande kunde t.ex. bero på att man 
inte trodde sig kunna få den typ av vård man önskade. 
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missbrukspreparat, önskades för att åstadkomma ett så informa-
tionsrikt och representativt material som möjligt, samt för att kunna 
göra jämförelser mellan olika tvångsintagna.  

Institutionernas grad av slutenhet bedömdes utifrån deras 
tillämpning av vård på låst avdelning. Förekomsten av sådan direkt 
inlåsning antogs vara av betydelse för missbrukarnas värdering av 
LVM-vården. Urvalet styrdes dessutom av om LVM-hemmen alls 
ville delta i nya forskningsprojekt. Det visade sig att tre av samman-
lagt åtta tillfrågade tvångsinstitutioner tackade nej. I dessa fall hänvi-
sades till att man redan deltog i andra forskningsprojekt (Gudhems-
gården och Håkanstorp) respektive till att klienterna inte lämpade sig 
för min studie (Hornö LVM-hem).50

Institutionerna i det slutgiltiga urvalet blev: Ekebylunds behand-
lingshem, Hessleby behandlingshem, LVM-hemmet Rebecka, 
Rällsögården samt Behandlingshemmet Älvgården. Dessa utgör en 
god representation av samtliga tvångsinstitutioner för vuxna miss-
brukare (se tabell 7.1, bil. 7).  

Den största skillnaden mellan LVM-hemmen i urvalet gäller 
könsinriktning och grad av slutenhet. Rebecka och Ekebylund är 
kvinnoinstitutioner, medan de tre övriga är för män. Vidare är Re-
becka det enda LVM-hemmet i urvalet som har en riktigt rymnings-
säker byggnad med endast låsbara platser. De fyra andra institutio-
nerna har en stor del av verksamheten förlagd till öppna avdelningar 
och liknar miljömässigt vanliga frivilliga behandlingshem. Trots detta 
används även här helt låsta avdelningar; primärt under avgiftning 
och utredning i vårdens inledningsskede, samt vid missbruk och 
avvikningar. För utförliga beskrivningar av LVM-hemsmiljön hänvi-
sas läsaren till Billingers (2000), Johanssons (2000) och Svenssons 
(2001b) rapporter. 

                                                 
50  Föreståndaren på Hornö hävdade att deras klientgrupp inte borde jämföras 

med dem från institutionerna som dittills tackat ja till ett deltagande (Älvgår-
den, Rällsögården och Ekebylund). Argumentet var att Hornö aldrig tog emot 
frivilliga placeringar och denna omständighet antogs ha en negativ inverkan på 
behandlingsklimatet samt på de intagnas inställning till tvångsvård. Man me-
nade att eventuella intervjupersoner inte skulle kunna ge en korrekt och nyan-
serad bild av institutionens behandlingsinnehåll. 
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Som har framgått var det svårt att få tag i LVM-hem som var vil-
liga att delta i projektet. Därför fanns ingen möjlighet att eftersträva 
representativitet och variationsrikedom också vad gäller vårdideologi 
eller typ av behandling. Ser man till hur urvalsinstitutionerna pre-
senterar sin verksamhet i offentliga sammanhang (t.ex. i informa-
tionsbroschyrer och på SiS ”websida”) framkommer att inte alla 
specifikt artikulerar vilken typ av behandling och motivationsarbete 
de bedriver (se tabell 7.1, bil. 7). Skiljelinjen i urvalet tycks finnas 
mellan de tre institutioner som anger miljöterapi (Ekebylund, Hess-
leby och Rällsögården) och de som inte gör det (Rebecka och Älv-
gården). Av de senare anger Rebecka att man huvudsakligen arbetar 
med fasta strukturer, obligatorisk sysselsättning och klientkontakt, 
medan Älvgården summariskt beskriver att AA:s tolvstegsprogram 
genomsyrar hela verksamheten.  

Intervjupersonerna 
Då kontakt tagits med de fem LVM-hemmen inleddes identifie-
ringen av möjliga intervjupersoner. Dessa var tvångsintagna miss-
brukare som under datainsamlingsperioden (september t.o.m. 
december 1998) befunnit sig minst en månad på respektive institu-
tion. Tidsgränsen formulerades för att utesluta dem ur undersök-
ningen som ännu inte hunnit erfara LVM-hemmets motiverande/re-
habiliterande insatser. Vidare antogs en månad vara tillräckligt lång 
tid för att missbrukarna skulle ha hunnit komma över den aggressiva 
och låsta hållning (SOU 1987:22, sid. 253) de ofta uppvisar i vårdens 
inledningsskede.  

Det visade sig efterhand att tillströmningen av nyintagna under 
datainsamlingen var begränsad. Målet var att intervjua minst 50 per-
soner, och mot denna bakgrund var det nödvändigt att i vissa fall 
frångå kravet på minst en månads vårdtid. Så skedde då i förväg pla-
nerade intervjuer ställdes in (t.ex. därför att den intagne ångrade sig 
eller för tillfället var otillgänglig) och andra i stället anmälde sitt in-
tresse. I några fall gjordes avsteg från tidskriteriet därför att inter-
vjuer redan genomförts och det först senare framkom att den av 
institutionen uppgivna vårdtiden inte var korrekt.  
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Kontaktpersoner ur personalgruppen på respektive institution 
distribuerade informationsbrev, skötte förfrågningarna och vidarebe-
fordrade svar.51 Problemet med detta upplägg var att helt tillförlitlig 
information inte kunde erhållas om varför vissa intagna tackade nej 
till att delta i studien. Enligt kontaktpersonerna var dock de vanli-
gaste skälen att man hyste motvilja mot myndigheter eller att man 
var ointresserad av forskning och forskare. Därmed verkar det troligt 
att flera av totalpopulationens minst motiverade och mest avogt 
inställda missbrukare aldrig blev intervjuade.52  

Det bör dessutom understrykas att urvalet påverkades av institu-
tionernas förmåga att sprida information om de intagnas möjlighet 
att delta i forskningsprojektet. Då jag själv, utan sällskap av personal, 
gavs tillfälle att bekanta mig med LVM-hemmen och de intagna 
framkom att flera av dem inte ens hade hört talas om studien. När så 
var fallet gavs dessa givetvis en ny chans.  

Vad gäller dem som under datainsamlingsperioden uppfyllde tids-
kriteriet och samtidigt befann sig på låst avdelning var det endast ett 
fåtal som svarade ja på kontaktpersonernas förfrågningar om ett 
eventuellt deltagande.53 För tre av institutionerna (Ekebylund, Rällsö-
gården och Älvgården) blev andelen som intervjuades på låst avdel-
ning obefintlig eller relativt låg (se tabell 7.2, bil. 7). På Hessleby 
däremot gavs möjlighet att tillfråga den låsta avdelningens intagna di-
rekt, utan att behöva gå via personal. Detta resulterade i en avsevärt 
högre andel direkt inlåsta intervjupersoner. Sammanlagt intervjuades 
54 tvångsintagna missbrukare. 

                                                 
51  Detta förfaringssätt tillämpades efter önskemål från institutionernas ledning. 

Orsaken var att det ursprungliga förslaget, att låta mig ha en inledande telefon-
kontakt med samtliga intagna som uppfyllde tidskriteriet, bedömdes vara prak-
tiskt svårgenomförbart. 

52  Utifrån sin forskning på LVM-hemmet Lunden, konstaterar också Svensson 
(2001b) att undersökningsperiodens två mest oppositionella tvångsintagna 
missbrukare vägrade att låta sig intervjuas. 

53  Detta gäller dock inte för LVM-hemmet Rebecka som enbart har låsta avdel-
ningar. 
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Som väntat – och önskat – skiljer sig de fem olika LVM-hem-
mens intervjupersoner från varandra vad gäller ålder, kön, typ av 
missbrukspreparat samt erfarenhet av samhällsingripanden. Däremot 
har de vistats ungefär lika länge på institutionen vid själva datain-
samlingen och vårdats jämlikt LVM ungefär lika lång tid vid utskriv-
ningen, vilket också var önskat (se tabell 7.2, bil. 7).54 Ser man till den 
vårdsituation missbrukarna befann sig i vid intervjutillfället, visar det 
sig att samtliga intervjupersoner från Rebecka och hälften av dem från 
Hessleby var direkt inlåsta på sluten avdelning, medan detta endast 
gällde för en fjärdedel av dem från Älvgården och Rällsögården. På 
Ekebylund befann sig ingen av de intervjuade på låst avdelning. 

Sammanfattningsvis kan de viktigaste särdragen hos missbrukarna 
från olika LVM-hem beskrivas som följer (se tabell 7.2, bil. 7): De 
från Rebecka är unga kvinnor med narkotika-/blandmissbruk, me-
dan de från Ekebylund är medelålders kvinnliga alkoholmissbrukare. 
Vad gäller mansinstitutionerna skiljer sig Hesslebys intervjupersoner 
från övriga genom att i större utsträckning vara narkotika-/bland-
missbrukare. De intervjuade från denna institution har dessutom, 
tillsammans med Älvgården, störst andel tidigare LVM-vårdade. 

Representativiteten 
Som nämnts kunde inte materialet insamlas på ett allt igenom kon-
sekvent och systematiskt sätt. Urvalet av intervjupersoner kan därför 
förväntas vara snedvridet mot samarbetsvilliga, relativt motiverade 
och ”pratsamma” missbrukare. Denna omständighet har givetvis 
betydelse för tolkningen av undersökningens resultat.  

Härav följer dock inte att urvalets karaktär innebär ett problem 
för avhandlingens huvudsakliga syfte; att beskriva och analysera hur 
missbrukarna resonerar kring LVM-vård och möjligheten att där bli 
motiverade till förändring och/eller frivillig behandling. I detta 

                                                 
54  Sammanlagt hade 12 personer vid intervjun befunnit sig mindre än 30 dagar på 

respektive institution. Dessa skilde sig inte nämnvärt från övriga vad gäller 
bakgrundsvariabler som kön, ålder och typ av missbruk. Inte heller var de 
överrepresenterade i den ”lågmotiverade” gruppen, vilket kunde ha varit att 
förvänta om bristande motivation förutsätts hänga samman med kort vårdtid.  
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sammanhang ska urvalets lämplighet främst bedömas utifrån om 
olika typer av personer och attityder alls finns representerade. Att så 
kan antas vara fallet, styrks av att intervjupersonerna är relativt 
många, att de vistades vid fem olika LVM-hem med sinsemellan 
skilda målgrupper, samt att några mindre motiverade och mindre 
positivt inställda missbrukare trots allt ville medverka. 

I tabellen nedan görs en jämförelse vad gäller några centrala bak-
grundsvariabler mellan urvalspersonerna och samtliga vårdtillfällen55 
jämlikt LVM § 4 under 1998.  

Tabell 2. Urvalet (N=54) jämfört med samtliga vårdtillfällen 
jämlikt LVM § 4 under 1998 (N=625). Medelvärden (m.v.) och 
procent. Variablernas varierande antal svarande (n) beror på 
internt bortfall.  

 Urvalet Vårdtillfällen 
1998 

Ålder (m.v.) n=54 38 n=571 38 
Män (%) n=54 63 n=571 70 
Bruk som föranlett inskr, alkohol (%) n=54 70 n=543 66 
Bruk som föranlett inskr, narkotika (%) n=49 49 n=532 55 
Tidigare dömd till fängelse (%) n=52 35 n=458 37 
Tidigare vård jämlikt LVM (%) n=54 43 n=522 49 
Högsta utbild gymn, fackskola el motsv (%) n=54 32 n=507 30 
Försörjning senaste 6 mån, lön (%) n=53 8 n=538 7 
Ensamlevande senaste 6 mån (%) n=53 55 n=543 65 
Egen bostad senaste 6 månaderna (%) n=52 48 n=543 52 
Dagar från ank till avsl vård (m.v.) n=42 188 n=571 170 
Avvek någon gång (%) n=41 78 n=542 64 

 
Av tabell 2 framgår att urvalets klientegenskaper i flera avseenden 
ändå tycks representativt för samtliga vårdtillfällen under 1998. Detta 

                                                 
55  Det tillgängliga dataregistret (Statens institutionsstyrelses dokumentationssystem) 

medgav inte ett helt korrekt särskiljande mellan 1998 års totala antal vårdtillfällen 
och vårdade personer. Därför jämfördes mitt eget urval med de förstnämnda. 
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gäller för variabler som kön, ålder, typ av missbrukspreparat, erfa-
renhet av fängelsestraff, erfarenhet av LVM, utbildning och social 
situation. Uppgifterna om själva vistelsen i tvångsvård visar däremot 
att avhandlingens intervjupersoner varit inskrivna något längre samt 
har en större andel som avvikit någon gång.  

Skillnaderna vad gäller vårdvistelsen kan dock inte antas vara helt 
säkra och faktiska. Dels saknades information kring vissa personer i 
urvalet och dels innehöll det tillgängliga dataregistret inkonsekventa 
uppgifter (t.ex. att vårdtiden på en specifik avdelning i vissa fall 
översteg det totala antalet vårddagar). Sammantaget torde urvalet 
kunna betraktas som representativt, åtminstone vad gäller bak-
grundsvariabler.  

Motivationsgrupperna 
I det följande kommer de tre grupperna att benämnas som de omoti-
verade, de tveksamma och de motiverade. Då grupptendenser inte alltid 
överensstämmer med enskilda individers åsikter innebär detta givet-
vis en förenkling. Benämningen används främst för att underlätta 
framställningen rent språkligt, samt för att understryka att avhand-
lingen intresserar sig för skillnader i inställning mellan olika typer av 
tvångsintagna. 
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Tabell 3. Uppgifter om tre grupper av intervjupersoner med 
varierande grad av behandlingsmotivation. Medelvärden (m.v.) 
och procent. (N=54).56

 Omoti-
verade 
(n=14) 

Tvek-
samma 
(n=17) 

Moti-
verade 
(n=23) 

Ålder (m.v.) 40 39 36 
Män (%) 86 65 48 
Inskrivna enbart p.g.a. alkoholmissbruk (%) 50 59 52 
Tidigare dömd till fängelse (%)57 43 31  35 
Tidigare vård jämlikt LVM (%) 50 29 30 
Tidigare frivillig institutionsvård (%) 64 86 83 
Dagar från ankomst till avslutad vård (m.v.)58 192 175 196 
Vårddagar vid intervju (m.v.) 80 44 67 
Intervjuade på låst avdelning (%) 43 41 30 
Avser fortsätta med frivillig vård efter LVM (%) 14 29 78 

 
Som framgår av tabell 3 finns knappt några skillnader när det gäller 
ålder, andel renodlade alkoholmissbrukare, erfarenhet av fängelse-
straff och totalt antal LVM-vårddagar. Könsfördelning är dock något 
skev, med flest män bland de omotiverade och minst bland de moti-
verade.59 Likaså har den omotiverade gruppen fler tidigare dömda till 
LVM-vård, men något mindre andel tidigare frivilligt institutionsvår-
dade. När det gäller vårdtid vid intervjun är det främst de tveksam-
ma som skiljer ut sig med ett något mindre antal fullgjorda vård-
dagar. En tredjedel av de motiverade, jämfört med cirka 40 procent 

                                                 
56  Uppgifterna kommer från missbrukarna själva och inhämtades under intervju-

erna. Informationen om antal dagar från ankomst till avslutad vård kommer 
dock från det tillgängliga dataregistret (Statens institutionsstyrelses dokumen-
tationssystem). 

57  n = 52 
58  n = 42 
59  Denna fördelning återspeglas givetvis även i gruppmedlemmarnas 

institutionstillhörighet. De omotiverade består t.ex. till hälften av personer från 
mansinstitutionen Hessleby, och ca. en tredjedel av de motiverade kommer 
från kvinnoinstitutionen Ekebylund.  
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av de omotiverade och de tveksamma, intervjuades på låst avdelning. 
Även om sambandet mellan motivationsgrupp och inställning till 
framtida frivillig vård inte är hundraprocentigt så är tendensen tydlig. 
Hela 78 procent av de motiverade avser fortsätta den påbörjade 
vårdperioden, medan detta endast gäller för 29 procent av de tvek-
samma och för 14 procent av de omotiverade.60

 

                                                 
60  Två omotiverade män hävdade att de ville gå vidare med frivillig vård. De hade 

sedan länge vara positiva till detta, men var negativt inställda till att bli omhän-
dertagna under tvång. I förhållande till tvångsvården och den rådande situatio-
nen var de alltså omotiverade. 
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KAPITEL 5 

Tre motivationsgrupper 
I framställningen av motivationsgrupperna beskrivs hur de tre skiljer 
sig åt vad gäller grundläggande inställning. Detta innebär att redovis-
ningen handlar om grupptendenser, vilka givetvis inte kan stämma för 
samtliga inom respektive motivationsgrupp. När det är svårt att ur-
skilja en specifik tendens, eller då undantagen är intressanta i sig, 
görs redovisningen mer detaljerad och individcentrerad.  

De tvångsvårdade missbrukarna gruppindelades utifrån motiva-
tionsformulärets resultat. Detta innebär dock inte att deras intervju-
utsagor alltid överensstämmer med den kvantitativa bilden av be-
handlingsmotivation. Därför befinner sig inte alla intervjupersoner 
vad gäller alla motivationsdimensioner inställningsmässigt närmast 
den egna gruppnormen. I enstaka fall kan till exempel uppfattningen 
om problemet och hjälpbehovet vara i stil med de omotiverades, 
medan behandlingsberedskapen snarare liknar de tveksammas. Även 
om sådana avvikelser inte diskuteras närmare i den följande texten 
bör läsaren komma ihåg att den tillämpade motivationsteorin förut-
ser just detta fenomen. Motivation ska ses som ett kontinuum och 
grupperna, eller graderna, kan vara mer eller mindre giltiga för en-
skilda individer.  

För att öka resultatredovisningens läsbarhet, och för att inte tynga 
texten med upprepningar, är citaten i många fall komprimeringar av 
längre samtalssjok. Därutöver har stickord och mina egna frågor i 
vissa fall vävts in för att klargöra eventuella tillbakasyftningar. Miss-
brukarnas identitet skyddas genom att vissa sakförhållanden har änd-
rats och alla ortsangivelser ersatts med ett X. Längre pauser och oav-
slutade uttalanden markeras i citaten med tre punkter, det vill säga 
…. Då det i stället handlar om utelämnade delar av intervjuerna be-
skrivs dessa med hjälp av två snedstreck inom parentes, det vill säga 
(//). När jag talar markeras detta med ett M (som i Mats). När den 
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intervjuade återigen har ordet börjar utsagan med ett IP (som i in-
tervjuperson). I anslutning till alla citat finns angivet ett identifie-
ringsnummer, intervjupersonens kön, institutionstillhörighet, miss-
brukstyp och ålder. Motivationsgrupp anges när denna inte framgår 
av avsnittets rubrik. 

Vad gäller citatredovisningen är de förhållandevis verbala inter-
vjupersonerna som bedömdes ligga närmast den egna gruppnormen 
överrepresenterade. Med detta menas att de som uttryckte sig precist 
och ”allmängiltigt” oftare refererades än de med ett vagare och mer 
individuellt uttryck och förhållningssätt.61

För varje grupp redovisas intervjupersonernas utsagor och reso-
nemang kring motivationsdimensionerna problemperception, hjälpbehov 
och behandlingsberedskap. Problemperception handlar om i vilken ut-
sträckning och på vilket sätt konsumtionen av alkohol/narkotika 
betraktas som ett problem. I detta sammanhang ställs också följdfrå-
gan om vad som i annat fall karakteriserar problematiken. Hjälpbe-
hovsdimensionen tar upp frågan om den aktuella problembilden 
anses kunna hanteras på egen hand eller om extern hjälp behövs. 
Här ställs också frågan om vilken typ av insats som i så fall vore ade-
kvat. Vad gäller behandlingsberedskap riktas intresset mot hur man 
generellt ställer sig till att för tillfället eller framöver ta aktiv del av 
påtvingad eller frivillig missbrukarvård. Det handlar närmare bestämt 
om i vilken utsträckning man är redo att acceptera de för- och nack-
delar ett försök till förändring inom vårdsystemet medför. Frågan är 
om individen kan bortse från eventuella hinder och om ett behand-
lingsdeltagande primärt förväntas resultera i vinster eller förluster. 
När det gäller behandlingsberedskap, innehåller datamaterialet färre 
direktrelaterade utsagor och resonemang än när det gäller de två 
andra dimensionerna. Redovisningen av motivationsgruppernas syn 
på behandlingsberedskap baseras därför mer på min egen uttydning 
av intervjupersonernas utsagor.  

                                                 
61  Sammantaget blev ändå 85 procent av intervjupersonerna citerade någon gång. 
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De omotiverade 
Omotiverades problemperception 
De omotiverade framställer inte konsumtionen av droger som det 
stora problemet. Missbrukets svårighetsgrad är överdrivet av myn-
digheterna eller anses vara underordnat i förhållande till livssituatio-
nen i övrigt. Mer betydelsefulla problem är i stället sådana som har 
med boende, ekonomi, sysselsättning, psykiskt tillstånd eller inlås-
ning att göra. För vissa ses missbruket, eller den riktigt destruktiva 
konsumtionen, som något man med tiden vuxit ifrån. Som ett av-
slutat kapitel i livet.  

De ser bara tillbaka till ett gammalt missbruk som är, som jag 
ser det, brutet för…eller brutet och brutet. Efter över trettio 
års missbruk, och sen några enstaka återfall de senaste två 
åren, märks det liksom att jag är på rätt väg. Nu har jag ju 
inget missbruk. Först var det heroin och metadon och sånt 
som jag har haft legalt, och sen amfetamin också. Men jag har 
kommit till en punkt…jag har överlevt alla de här åren och är 
tacksam för att jag lever fortfarande. Men jag har kommit till 
en punkt där det är lättare. Det är inte roligt längre, det är inte 
spännande. Det är liksom inte nånting förskönande överhu-
vudtaget. 4 (Man, Älvgården, Nark, 45 år) 

Det beror på vad som räknas med missbruk. De kallar det för 
att det här är missbruk, men det är inte i den utsträckningen 
som de ville göra gällande. Det är mycket som är överdrivet. 
(//) Jag är veckoslutsalkoholist. Jag dricker inte på varda-
garna, allra minst om jag har nånting att göra, som ett jobb 
eller något annat. Då sköter jag mig. Har jag varit sjukskriven 
så har det hänt att jag har druckit i veckorna, men inte i den 
utsträckningen som man vill göra gällande. Jag super fredag 
och lördag, men aldrig på söndag och aldrig på måndag och 
så vidare. 29 (Man, Hessleby, Alk, 50 år) 

Mina missbruksproblem är tvångsmatade. Fast det är ju från 
mitt håll kan jag säga. Nej, men jag är bostadslös. Vad sjutton 
ska man göra när man sover ute på vintern? Det är klart att 
jag drar i mig extra mycket (alkohol). Det är bättre att hamna 
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på TNE (tillnyktringsenhet) för då får man ju sova på mad-
rass och så där. Så att man drack väl, vare sig man ville det 
eller inte, så att man blev omhändertagen. (//) För är man 
tillräckligt berusad så kommer man ju in på TNE och inte på 
”fyllhäcken” (polisens cell för tillfälligt omhändertagna beru-
sade personer). Det var ju så det (problemet) började. 9 (Man, 
Rällsögården, Alk, 37 år) 

Ett sätt att förklara varför man blivit omhändertagen för vård, trots 
att man inte anser sig ha några missbruksproblem, är att hänvisa just 
till den rådande besvärliga livssituationen. Flera berättar om missför-
stånd i kontakter med myndigheter och annan vårdpersonal och 
uttrycker förvåning inför den egna belägenheten. 

Jag har inte tyckt att mitt drickande är ett problem, men ju 
mer jag pratar med läkare och andra så förstår jag ju nu att 
det faktiskt har varit ett problem, utan att jag själv har funde-
rat på det eller tänkt i de banorna. Jag tycker att det är gott att 
ta ett glas vin och kanske en drink, men jag har inte funderat 
över att det har varit något problem. För då hade jag ju gått 
mycket mycket tidigare till läkaren. 36 (Kv, Ekebylund, Alk, 
56 år) 

Det rör sig i andra fall om svårigheter att hålla sig utanför samhällets 
kontrollsystem när man saknar bostad, och att man lätt blir kvar i 
myndigheternas ”rullor” efter att en gång ha sökt hjälp. Vissa fram-
ställer själva inlåsningen som det huvudsakliga problemet. Denna 
innebär ett hinder när det gäller att ordna nödvändiga praktiska an-
gelägenheter eller när det gäller att delta i frivillig mer adekvat vård.  

Endast ett par personer förnekar totalt förekomsten av ett miss-
bruksproblem. En ung man tycks själv anse att han är en brukare av 
narkotika som inte stör någon annan. För honom är inlåsningen, till-
sammans med att han inte blir accepterad för den han är, det största 
problemet. Han ogillar samhällets repressiva hållning gentemot nar-
kotika och narkotikabruk, samt anser att det inte finns någon ”mall” 
för när bruk övergår i missbruk.  

Vad då för problem? Att jag sitter inlåst är mitt problem, 
alltså att folk försöker tvinga på mig en livsstil som inte är 
min. De försöker ändra min personlighet till nånting som 

 106



Tre motivationsgrupper 

passar dom bättre. De verkar inte tycka om att man kliver 
runt och mår skitbra på det man gör utan att skada några 
andra människor. De kan inte acceptera att man mår bra på 
det man gör. Det är väl mitt problem, att de inte kan accep-
tera mig som jag är. 31 (Man, Hessleby, Nark, 23 år) 

Den andra personen som säger sig vara utan problem poängterar att 
hans ungkarlsliv gör att inga andra människor blir lidande. Alkohol 
dricker han helt problemfritt och bara i goda vänners lag. Mannen 
bekräftar att vissa människor faktiskt har missbruksproblem men att 
så helt enkelt inte är fallet med honom.  

Först och främst anser jag inte att jag är någon alkoholist ef-
tersom jag själv behärskar det där. Sen tycker jag synd om de 
där andra vars familjer lider, men i mitt fall är det ju bara jag 
som blir lidande. (//) Det var det (tvångsomhändertagandet) 
som gjorde mig förvånad. Fy fasiken, det finns många i X-
trakten som verkligen skulle behöva komma in. Det var mest 
det här med att jag var uteliggare. Jag har legat under broarna 
och lite överallt. Men jag är absolut emot den T-sprit som 
kommer fram på vintern. Men däremot, om man kommer 
fram med whisky, öl eller renat så tar man sig nog en klunk. 
Och det har jag tagit som medicin. 26 (Man, Älvgården, Alk, 
58 år) 

Tonvikten ligger här vid att inte låta andra människor lida och att 
kunna behärska alkoholintaget. Mannen gör en åtskillnad mellan 
socialt accepterade drycker som öl och sprit och den med missbruk 
och fattigdom förknippade T-spriten. Att kunna avstå från den sist-
nämnda drycken tycks av honom ses som ett tecken på kontroll. För 
dessa två personer är myndigheternas uppmärksammande av deras 
påstådda missbruksproblem ett uttryck för förmynderi och för sam-
hällets önskan om att bli av med störande element från gatorna.  

Omotiverades hjälpbehov 
Typiskt för hur de omotiverade förhåller sig till ett eventuellt hjälp-
behov är att det formuleras i negativa termer, det vill säga man be-
rättar vilka insatser som inte är lämpliga i den rådande situationen. 
Anser man sig trots allt behöva någon typ av hjälp för sitt miss-
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bruksproblem understryks att man för tillfället får fel eller ingen 
behandling.  

Det ska ju inte vara fråga om någon tvångsvård i alla fall, för 
det har bara motsatt effekt. Det är ju många av mina polare 
som har dött i samband med LVM-vård. För en heroinist 
som går på heroin hela tiden, han vet ju vad han tål. Men sen 
om de kommer med tvångsåtgärder och låser in en…och sen 
när man kommer ut då kanske det börjar med att man super 
sig full och sen kanske tar några piller och då tappar man ju 
spärrarna liksom. Då vet man ju inte gränserna. Och sen tar 
man kanske en ”fix” och tänker att ”Äh, det här tål jag!” och 
så får man en överdos. 34 (Man, Hessleby, Nark, 42 år) 

Det hade varit bättre om de hade hjälpt dom som verkligen 
behöver hjälp. Alla säger att jag inte inser hur mycket hjälp 
jag egentligen behöver, men det insåg jag för flera år sen. (//) 
Jag drabbas av depressioner på grund av att jag har blivit av 
med hus och i princip allting. Och det är inte bara därför att 
jag har supit, utan det är för att jag har varit sjukskriven i över 
ett år på grund av att mitt knä gick åt helvete. Då passade de 
på att sparka mig från jobbet. (//) Men innan jag kom hit 
jobbade jag i X med ett projekt som det är socialen som ligger 
bakom. Vi arbetar med reparationer, åker på studiebesök, har 
samtalsterapi och träffar olika läkare och psykologer. Allt det 
där kallar jag för vård. Men det jag sitter här för, det är defi-
nitivt ingen vård eller behandling. Det är bara en form av för-
varing. Och den betackar jag mig för. 29 (Man, Hessleby, Alk, 
50 år) 

Jag vet inte om jag hade överlevt utan tvångsvården, men de 
har ingripit på fel sätt. De skulle ha hjälpt mig med andra bi-
tar. Det hade varit lätt att ge mig ett rum på ett inackorde-
ringshem eller ett ungkarlshotell som senare hade lett till en 
försökslägenhet. Där de kanske har som krav att hyror kom-
mer in och sånt där. Den biten hade räckt för mig. 4 (Man, 
Älvgården, Nark, 45 år) 

Det sista citatet pekar på något som flera uttrycker. Att man är in-
tresserad av praktisk hjälp med till exempel boendefrågan och/eller 
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ekonomin. Stabila förhållanden på dessa områden anses vara en för-
sta förutsättning för att överhuvudtaget ha möjlighet att kunna in-
leda ett normalt liv och man är besviken på samhällets bristande 
förmåga att bistå. I detta sammanhang är det just en ofrivillig inlås-
ning man inte vill ha. Denna förvärrar situationen och gör det bara 
ännu svårare att komma tillrätta med huvudproblemen.  

Det här sinkar ju bara en massa jävla tid. Om jag kunde ordna 
med bostad och det, som jag vill. Kunna lägga den här tiden 
på det i stället för att hålla på och harva med massa skitsaker 
hit och dit. Det ger ingenting. 9 (Man, Rällsögården, Alk, 37 år) 

Jag tycker att det här är totalt sinnessjukt! De har snart slängt 
ut 200 000 på mig här i sommar, har jag räknat ut. Det enda 
jag ville ha det var 2400 spänn så att jag kunde betala mina 
räkningar. Jag tycker överhuvudtaget att lagen är konstig. För 
det första så har jag som sagt var ett jobb som jag har skött 
något så när bra. Av den anledningen har jag inte fått spar-
ken, inte en varning har jag fått ens en gång. (//) Men sen får 
man väl naturligtvis kanske träffa någon, inte vet jag, någon 
gång i veckan eller så, en terapeut eller psykolog. Men jag tror 
ju, att sitta här, då blir man ju bara förbannad och hatisk och 
förlorar pengar och situationen är ännu sämre när man kom-
mer ut. Det kostar nästan 8000 spänn i månaden för mig att 
sitta här. Så det är ingen höjdare om man har lite ekonomiska 
problem innan. Det hade ju varit bättre för alla om jag hade 
varit hemma och jobbat, och sen träffat någon. Jag erbjöd 
mig att träffa socialsekreteraren i X efter jobbet fem dagar i 
veckan. Men hon tackade nej till det och satte mig här i stäl-
let. 28 (Man, Hessleby, Lösningsmedel, 38 år) 

De som hävdar att de absolut inte vill ha någon typ av behandling 
för missbruket är säkra på att den ej fungerar för deras typ av pro-
blem. En man säger att han skulle ha slutat dricka alkohol för 25 år 
sedan om det var så att missbrukarvården kunde hjälpa honom. En 
kvinna menar att hon enbart har behov av somatisk vård och förstår 
inte riktigt vad som menas med psykosocialt inriktad behandling. 
Andra uttrycker på ett eller annat sätt ett hjälpbehov men är mycket 
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frustrerade över att samhällets insatser snarast fungerar kontrapro-
duktivt. 

Mitt problem är myndigheterna just nu, och så har det varit. 
Jag har varit seriös med att försöka lösa min situation. Men 
man får byta adress och grannskap och hela baletten för att 
kunna lösa det. (//) Här får jag ingen hjälp alls. Jag får vara 
jävligt tacksam om de bara skulle ställa upp och köpa några 
cigaretter eller ta ut pengar till mig. (//) Men jag vill ha miss-
bruksbehandling…Dit jag vill åka är det både utrednings- och 
behandlingshem. Jag har åtta veckor beviljat så det är bara för 
mig att åka dit. Men gör jag det kommer polisen och hämtar 
mig och kör mig hit. Jag vet att det blir så om jag sätter mig 
där. 55 (Man, Hessleby, Bland, 32 år) 

Nej, allt de säger kan användas emot mig, så jag tror inte att 
jag behöver någon hjälp. All hjälp jag får blir ohälsosam för 
mig. Alltså hjälpen blir till ett missbruksproblem. (//) All den 
hjälp jag får gör att jag inte kan sluta missbruka. Men jag ser 
inte drogerna som ett missbruk. De är bara något jag behöver 
för att fungera ute i samhället.  
M: Men kan du beskriva närmare vad det är som är dåligt 
med behandling? 
IP: Det är ju det att varenda gång man ska sluta och ta ett 
vanligt arbete, i stället så ser ju jag det som ett problem att 
man blir inlåst och straffad för den sakens skull. 53 (Man, 
Hessleby, Nark, 27 år) 

I det förra citatet beror besvikelsen antagligen på att den tidigare 
beviljade frivilliga vården har blivit inaktuell efter att beslut tagits om 
LVM. En tolkning av det andra, något otydliga, citatet går ut på att 
mannen blir mer exponerad för myndigheternas kontroll då han 
försöker avbryta sitt missbruk och stå till arbetsmarknadens förfo-
gande. Misslyckade försök att förbättra sig på egen hand leder i stäl-
let till tvångsvård som i förlängningen befäster hans ”gamla” identi-
tet som missbrukare.  

Vissa menar att just deras individuella situation gör det svårt att få 
adekvat behandling. Fysiska handikapp, svårartade beroenden, olust 
inför extern kontroll och rädsla för ångest är omständigheter som 
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minskar möjligheterna att få den typ av vård man motvilligt före-
ställer sig skulle kunna vara effektiv.  

Jag behöver ingen hjälp. Det finns ingen helt enkelt…inte i så 
kallat normalt boende. (//) Nej, jag skulle aldrig söka mig fri-
villigt till någon behandling. Det finns ingen för jag har supit i 
trettiofem år och de har försökt på alla sätt och vis…till ingen 
nytta. Jo, det var ett bra behandlingshem i X faktiskt. (//) 
Där var det terapi för hela slanten. Ja, i början var det lite 
svårt för mig, men när jag kom in i det så var det bra. Men jag 
har ingen chans att få komma dit nu. (//) Jag kan inte det för 
de har trappor och det är ett gammalt torp. 50 (Man, Hess-
leby, Alk, 51 år) 

Sluta missbruka? Nej, jag vet inte. Det kan vara svårt för jag 
har hållit på i trettio år nästan. I så fall med metadonbehand-
ling. Men det är svårt…okej, det är ganska lätt att få metadon 
när man har hållit på så länge som jag, men det är svårare att 
behålla det i och med att de är så hårda och det är så mycket 
regler omkring det. Om man tar nånting bredvid, typ piller 
eller bensodiazepiner eller vadsomhelst, så tolererar de inte 
det hur länge som helst. Men just i min situation, när man är 
HIV-smittad och så där, alltså metadonet tar ju inte bort ång-
est och sånt. Inte när man är ”inkörd” på det. Jag skulle be-
höva ”benso” eller något tillsammans med metadonet, men 
det tolererar de ju inte. Så att det är svårt att behålla metado-
net, men det är en förutsättning för att jag ska kunna sluta 
missbruka. 34 (Man, Hessleby, Nark, 42 år) 

Omotiverades behandlingsberedskap 
Som har framgått finns för de omotiverade inga starka skäl för att 
söka sig till eller acceptera missbrukarvården. Eftersom andra 
aspekter av livssituationen ofta anses mer problematiska än kon-
sumtionen av alkohol/narkotika blir vård specifikt inriktad mot den 
senare helt enkelt meningslös. Förutom att behandlingsberedskapen 
av detta skäl helt följdriktigt är liten beskriver några av de omotive-
rade dessutom andra hinder gentemot att delta i (framförallt institu-
tionsbaserad) missbrukarvård. Det handlar om faktorer som påver-
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kar inte bara möjligheten att dra nytta av den påtvingade institu-
tionsvistelsen utan även benägenheten att söka sig till vården frivil-
ligt. För många grundar sig beskrivningen av vårdhinder såväl på 
negativa tidigare erfarenheter av missbruksbehandling som på värde-
ringar av den nuvarande situationen. Flera resonemang känns igen 
från inställningen till det egna hjälpbehovet. Ett par personer med 
någorlunda god social situation (bostad, arbete och fungerande eko-
nomi) vet till exempel att de inte är redo för behandling som leder 
till inkomstbortfall och i förlängningen till förvärrade ekonomiska 
problem. Andra motverkande vårdhinder som nämns är att vistelser 
på behandlingshem kan leda till passivitet och ”institutionsskador”. 
En mer utvecklad beskrivning av de kostnader som missbrukarvår-
den kan förknippas med ges nedan i avsnittet om de tveksamma. 

De tveksamma 
Tveksammas problemperception 
De tveksamma anser sig ha missbruksproblem men beskriver dessa 
med reservationer. Här är frånvaron av negativa konsekvenser en 
central aspekt, eftersom sådana indikerar att problemet ännu inte 
tagit sig de värsta tänkbara proportionerna.  

Jag har inte hållit på i så många år så jag har inte hunnit upp-
leva så många negativa konsekvenser, så jag har svårt för att 
se det. Men jag inser att jag har ett problem liksom. (//) Jag 
vet inte, men jag har problem i och med att jag har valt bort 
mina föräldrar till förmån för drogen. Jag sa upp kontakten 
med dom. Men det har liksom inte hunnit hända så mycket. 
Jag har inte suttit i häkte och såna saker.22 (Kv, Rebecka, 
Nark, 25 år) 

Jag tänker inte alls på mitt problem så länge jag är här. Det 
gör jag inte, utan det är när jag kommer ut som jag börjar 
tänka. (//) Visst har jag problem och det är dags att fatta nu 
att man får lägga av. Det går ju inte att supa på det viset. (//) 
Jag fattar ju själv att man inte kan hålla på så. Felet är att det 
är för mycket folk som hjälper en i samhället. Man blir aldrig 
så där ställd. Vänner och släkt och allt sånt. (//) Det är ju 
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bara att supa. Har man supit upp pengarna så flyter det ju 
bara in nya. Det är ju på sätt och vis fel. Jag har alltid varit så 
där bortskämd och det är inte bra. De hjälper till för mycket, 
de tänker för mycket.20 (Kv, Ekebylund, Alk, 42 år) 

Här understryks omgivningens betydelse för upplevelsen av den 
egna situationen. Förlusten av anhöriga kan till exempel anses vara 
en indikator på att problem trots allt finns. Likaså kan omgivningens 
välvilja beskrivas som att den förhindrar en från att bli ”så där 
ställd”. Detta resonemang återfinns även hos en kvinnlig narkotika-
missbrukare. Hon är dock mer förundrad över att de sociala myn-
digheterna griper in på ett så tidigt och oproblematiskt stadium, det 
vill säga innan hon fått chans att bli genuint behandlingsmotiverad.62  

De negativa konsekvenserna kan också ses som det största och 
enda problemet. Konsumtionen av alkohol/narkotika behöver inte 
anses vara tvångsmässig, farlig eller problematisk i sig, men leder till 
svårigheter när det gäller att klara sig i samhället. Missbruket blir ett 
problem därför att andra drabbas, ser det som ett problem och försö-
ker lösa eller hantera det. Livsstilen är ekonomiskt kostsam, i vissa 
fall till och med straffbelagd, och innebär en social avvikelse som 
omgivningen reagerar på genom olika former av sanktioner. Här 
beskrivs orsakskedjan bakom problembilden på följande sätt: Kon-
sumtion ⇒ Reaktioner (externa) ⇒ Svårigheter.  

Drogerna i sig är ju egentligen inget…jag menar det är ju en 
sån sak som man kan överleva. Skulle jag vara miljonär då 
skulle jag kunna knarka snyggt. Men det är ju kriminaliteten. 
Att jag hela tiden ”torskar” och att jag inte kommer någon 
vart. (//) Men jag har förlorat hela min familj. Jag har förlorat 
allt, och det är i och för sig synd. Men det är ju för sent att 
säga det nu. (//) Ur min synvinkel så är jag så jävla van vid 
det här livet så jag ser det inte som ett problem. Det är mitt 
liv. Men jag vet ju att det är helt fel enligt samhället. Samhället 
ser ju mig som ett problem. (//) Jag tycker att mitt liv är 
normalt. Det är det ju inte, men jag klarar mig ju där ute. Ser 

                                                 
62  Som ska skiljas från när vård eftersträvas för att strategiskt undvika negativa 

erfarenheter av typen straffrättslig påföljd eller indragning av ekonomiskt bi-
stånd. 
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man bara till drogerna så skulle jag kunna överleva i hundra år 
till för jag brukar inte ta överdoser. Men det finns ju en bak-
sida också och det är ju att få ihop pengarna. Det är ju ett 
jävla problem. Jag menar, ”soc” vill ju inte ge mig pengar så 
länge jag knarkar, och får man inga pengar där så får man 
göra annat. Men det är nog ett litet problem…jag är ju bo-
stadslös också och det är ju ett problem. 43 (Kv, Rebecka, 
Nark, 23 år) 

Jag känner ju aldrig det sug som de pratar om. Visst kan man 
tänka när man ser på TV, ja i nästan varje ”såpopera” eller 
film, att det finns vissa saker som är gott: en god drink eller 
ett gott vin. Men jag tänker just på den där bakfyllan, när man 
häver i sig bara för att läka kroppen och sluta skaka. Så asso-
cierar jag. Jag kommer mycket väl ihåg hur dålig man blir. 
(//) Men problemet har ju varit dyrbart i alla fall. Det har väl 
kostat mig över en halv miljon. För det stjäls ju mycket. Det 
finns många ”kamrat-tjuvar”, och de är inga vänner. (//) Man 
har ju gjort väldigt många illa. Inte med knytnävsslag, men 
själsligen. Sina barn, sin mor och sin far och sig själv. Men jag 
måste ju bli nykter för min skull, jag kan ju inte gå hemma och 
vara nykter för deras skull.18 (Kv, Ekebylund, Alk, 52 år) 

Betoningen ligger alltså vid att inte ”känna något sug”, att klara sig 
”där ute” och att inte ta överdoser. De primära problemen består i 
att man utnyttjas av andra missbrukare, förstör för anhöriga vilket 
leder till samvetskval och avbrutna kontakter och att man av eko-
nomiska skäl ”tvingas” till kriminalitet. Liknande resonemang finns 
också hos andra, men då poängteras att endast vissa preparat leder 
till riktigt negativa konsekvenser.  

Problem och problem. Det har blivit ett problem nu på sista 
tiden, javisst. Vissa droger fungerar man ju på och vissa fun-
gerar man inte på. Det är det som är problemet. På något sätt 
så blir det fel, men det går inte att förklara. (//) Problemen är 
mest ekonomiska, och sen att man tappar kontaktnätet med 
det folk och de släktingar man känner som inte håller på med 
droger. Det är väl det värsta tycker jag. Och sen att man kan 
göra katastrofala grejer. Men det har inte hänt på sista ti-
den…men då får man ju ångest som fan. (//) Jag förstör ju 
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mitt liv om jag håller på med amfetamin till exempel. Men jag 
gör det inte genom att använda cannabis, och inte med ben-
sodiazepiner heller, om jag får det vid behov. För jag anser att 
jag behöver det…just nu i alla fall. 40 (Man, Rällsögården, 
Nark, 20 år) 

Här beskrivs amfetaminet som ”den stora boven i dramat”, medan 
andra droger framställs i mer positiva ordalag. Senare i intervjun 
hävdar mannen att han inte kommer att sluta röka hasch, trots hans 
föresats att framöver ställa upp på fortsatt frivillig missbrukarvård. 
Orsaken (som uttrycks i en annan intervjupassage) är att han ser 
berusning som en rättighet, och själv inte kan dricka (den lagliga) 
alkoholen utan att det leder till stora problem.  

Vissa tar fasta på att de konsumerade preparaten leder till kon-
trollförlust. Man beskriver ett psykiskt tillstånd frammanat av alko-
hol eller kraftfulla droger, som leder till handlingar emot den egent-
liga viljan. Det rör sig om självdestruktivitet och kriminalitet som 
samhället eller anhöriga i förlängningen reagerar på.  

Problemet är att det räcker med en öl och sen sitter jag och 
dricker i flera månader…och sen ”tänder jag på” (brukar nar-
kotika)…och sen snurrar allting vidare. (//) Man blir ju av 
med allting till slut. Man kan inte gå i skolan, blir av med lä-
genhet och sånt…familjebråk…man förlorar familjen.44 (Kv, 
Rebecka, Bland, 20 år) 

Det är som att man är radiostyrd, så det är ett stort problem. 
(//) Jag har gjort av med ett arv på ungefär trehundra tusen, 
jag har inte haft någon lägenhet på ungefär ett år. En jävla 
massa sånt där…kriminalitet och så vidare. 46 (Man, Älvgår-
den, Nark, 21 år) 

Berusningen beskrivs i fallen ovan som en drivkraft för ytterligare 
konsumtion, medan andra, huvudsakligen alkoholmissbrukare, talar 
om sociala svårigheter (ensamhet, arbetslöshet, brist på sysselsätt-
ning, tristess, känsla av alienation osv.) som skäl för konsumtion. 
Orsakskedjan bakom problembilden kan formuleras på detta sätt: 
Svårigheter ⇒ Konsumtion (intern reaktion) ⇒ Större svårigheter.  
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Mina alkoholproblem är inte så stora eftersom jag har den 
förmånen att jag aldrig är sugen på alkohol när jag är nykter. 
Men om man börjar dricka då vill jag gärna fortsätta. Jag kan 
faktiskt vara nykter hur länge som helst, men ensamheten och 
tristessen…Som nu när jag kom ut den tionde september: 
Vad fan, telefonen ringde inte! Skulle jag börja städa och sen 
börja jobba på måndagen? Oviktigt! Gå ner och köp en vi-
nare och två öl och gå ut och träffa lite folk i stället! Så blev 
det. 48 (Man, Älvgården, Alk, 44 år) 

Det började väl en tio tolv år tillbaka i tiden, kan man väl 
säga. Men problemet…ja, jag förlorade ju jobbet…det gick i 
konkurs…Och sen att man gick hemma och drev, och man 
stämplade ju då på den tiden…och tog till flaskan. Jag har ett 
hus, mitt föräldrahem…ja, mina föräldrar levde då också. Sen 
gick ju farsan bort först och då fick jag ju stötta morsan. Och 
sen gick hon bort. Så jag blev liksom ensam och då blev det 
att man tog till spriten. 49 (Man, Hessleby, Alk, 57 år) 

Jag har ju lite missbruksproblem, det har jag. Och det är ju 
mest sprit. Jag höll på med andra droger förr, för många år 
sen. Och spriten har ju tagit över det hela nu, i och med mitt 
handikapp. Jag är ju sjukpensionär och kan inte göra så 
mycket annat. Och då blir det flaskan…det har blivit så de 
sista åren. (//) Problemet är väl inte så stort egentligen. För 
jag har inget sug efter alkohol eller nånting. Men det är det att 
jag inte har något att göra på dagarna. Och då blir det 
lätt…och jag känner bara sånt folk. Annars skulle jag få gå 
helt ensam. 52 (Man, Hessleby, Alk, 30 år) 

Även här är reservationerna tydliga. Problemen finns men är inte 
direkt akuta och orsakas eller förvärras av sociala omständigheter.  

Tveksammas hjälpbehov 
Även om det bland de tveksamma är något vanligare med att anse 
sig behöva hjälp med just alkohol-/narkotikakonsumtionen, så är 
skillnaden gentemot de omotiverade större när det handlar om i vil-
ken utsträckning man förlitar sig på att myndigheterna kan och 
kommer att tillgodose detta hjälpbehov. Gruppen uttrycker inte 
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samma frustration över samhällets obefintliga, misslyckade eller in-
adekvata hjälpinsatser. Tveksamheten gäller alltså inte om man har 
ett hjälpbehov. Snarare handlar den om vilken typ av behandling 
som fungerar bäst, om institutionsvård verkligen är att föredra och 
om inlåsning är en bra lösning på problemet. Den typiska inställ-
ningen är att man har ett hjälpbehov, kan tänka sig eller vill ha någon 
form av vård för missbruksproblemet och föredrar om den genomförs på 
frivillig basis. Man behöver inte tvångsvård men väl andra typer av 
rehabiliterande insatser. 

En bättre hjälp för mig vore att vara hemma och gå på öp-
penvård och sånt. Det är ju frivilligt och det är ju det som det 
ska vara. Är det under tvång så blir det ju fel. (//) Ingen ska 
tvinga en, man måste själv få besluta. Det är då det fungerar. 
Så har det varit jämt. (//) Jag vill vara i en behandling som jag 
själv väljer. Men helst inte i institutionsvård. Nej, det kan jag 
inte tänka mig. Men öppenvården är bra däremot. För det är 
ju i samhället, i din egen lägenhet och med jobb och grejer, 
det är ju där du ska fungera. Du ska ju inte fungera på ett be-
handlingshem, det är ju bara slöseri med tiden. Man är så 
olika, en del mår väldigt bra av det. För såna som inte har lä-
genhet är det ju en lösning. Men inte för mig. 20 (Kv, Ekeby-
lund, Alk, 42 år) 

Ett LVM som det här…att det är tvång det hjälper inte mig. 
Det kan jag säga direkt. Det måste ju komma från en själv. 
Det är inte bara att bli inlåst i tre veckor här på den slutna av-
delningen. Jag kom ju ut häromdagen. Okej, jag har ju ingen 
cellskräck eller något sånt. Det är inte det. Men det är ju det 
att man blir frihetsberövad av polisen, att de bara kommer 
och hämtar en och kör en hit. Det är ju ingen hjälp för mig. 
Det säger jag rakt av. (//) För mig skulle det kanske vara bra 
med ett familjehem eller något som liknar ett vilohem där jag 
kan få hjälp med mitt handikapp. Det är något sånt ställe jag 
behöver komma till. Att kunna träna upp både den fysiska 
och psykiska biten. 52 (Man, Hessleby, Alk, 30 år) 

Jag är ju inget för det här med LVM. Tvångsåtgärder, det är 
jag motståndare till. Det kanske passar en del som inte klarar 
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sig alls utan tvångsåtgärder. Men i mitt fall, och för många 
andra som jag känner, så är det mycket psykiskt påfrestande 
att berövas friheten. Det är det stora problemet för mig. (//) 
De (socialsekreterarna) vill att jag ska fortsätta med frivillig 
vård…Nu är ju jag från en kommun där de har en socialme-
dicinsk behandlingscentral, och den är ju till för alkohol-
problematiker. Där har jag gått och kan tänka mig att fort-
sätta gå. Där ser de ju om man dricker…man kan gå dit en tre 
gånger i veckan bara för att visa upp sig. Och där kan ju de 
som vill få antabus, men de kan inte tvinga en till det. (//) 
Det vill jag gärna fortsätta med. För det kanske blir för job-
bigt att avbryta allting när man kommer härifrån. Så det tän-
ker jag väl återuppta. 49 (Man, Hessleby, Alk, 57 år) 

Trots missnöjet över inlåsningen och den rådande vårdsituationen 
beskriver dessa ett hjälpbehov samt vilka insatser som vore mer ade-
kvata. Andra menar i stället att de har för lite kunskap om vilken typ 
av behandling som existerar för de egna missbruksproblemen. De 
ger vaga uttryck för ett behov men vet inte hur det ska kunna till-
fredsställas. Det kan röra sig om att man inte har några tidigare erfa-
renheter av missbrukarvård eller att man har flera misslyckade reha-
biliteringsförsök bakom sig. Missbrukarnas utsagor pekar mot en 
koppling mellan tron på en specifik behandlingsform och uttrycket 
för ett eventuellt hjälpbehov, vilken kan formuleras som följer: Ju 
mindre tro på möjligheten att finna/få adekvat behandling desto 
vagare uttrycks hjälpbehovet.  

Det är klart att jag behöver hjälp. Sen hur hjälpen ska utfor-
mas det vet jag inte riktigt. (//) Här får man ju snacka och så 
där. Men det kunde vara lite annan hjälp också tycker jag. Det 
är bra ibland. (//) Jag vill typ hellre ha något sånt där tolv-
stegsprogram. Jag tror att det är bättre. (//) Jag vill ju ha be-
handling, men egentligen vill jag ju inte vara i behandling. 
Men jag vill ju få ett slut på det här liksom. Jag vill ju egentli-
gen inte vara i behandling, men det är sak man måste. 46 
(Man, Älvgården, Nark, 21 år) 

Alla missbrukare har väl svårt att ta emot hjälp. Man vill väl 
gärna klara av det själv. Men jag har väl insett att jag har ett 
problem liksom, så att jag måste ju ha hjälp om jag ska klara 
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av det. För jag har ju inte klarat det själv. Jag försökte själv, 
jag klarade elva månader i fjol, men sen började jag igen. (//) 
Jag vet ju knappt vad det finns för hjälp, men jag ska i alla fall 
iväg på ett behandlingshem nu. (//) Jag behöver väl i så fall 
hjälp med att hitta nya vänner och såna saker. Jag känner ju 
bara missbrukare. Det är det som är det svåra. (//) Men jag är 
fortfarande ambivalent, jag vet inte vad jag vill. Men jag ska i 
alla fall försöka. 22 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år) 

Det kan ju behövas hjälp för att kunna bryta missbruket, men 
det ska nog vara nånting frivilligt tror jag. Det skulle jag ha 
klivit in på om jag inte hade fått LVM. (//) Jag vet inte precis 
vilken typ av behandling jag behöver. Jag har ju genomfört 
några olika genom åren som inte varit särskilt bra. (//) Men 
jag tror att den behandling jag ska till kan hjälpa mig. Därför 
att den är särskilt uppbyggd kring just ”dubbeldiagnostik”, 
som missbruk och psykos. De verkar vara vettiga där, jag får 
ha kvar min medicinering och så. (//) Jag har ju funderat 
mycket på att fortsätta med frivillig vård efter LVM:et och det 
är vad jag vill. Sen vet jag inte om jag har förmågan att klara 
det. Just nu tror jag att jag kommer att göra det, men sen kan-
ske man blir sugen på att vara lite mer fri och du vet…slippa 
det här tvånget. 44 (Kv, Rebecka, Bland, 20 år) 

I dessa citat uttrycks ambivalensen många känner inför att genom 
behandling försöka lösa missbruksproblemen. Det talas om att man 
helst vill hantera problemen på egen hand men är osäker på om man 
klarar av att fullfölja en rehabilitering, varför vården ibland ses som 
ett ”nödvändigt ont”. 

Vissa har erfarenheter av att ha önskat en specifik behandling – 
till exempel psykoterapi, enbart öppenvård, somatisk vård eller me-
tadonförskrivning – men har av olika skäl fått avslag från social-
tjänsten. Skillnaden gentemot de omotiverade är att de tveksamma 
inte tycks lika frustrerade över detta och inte heller tycks ha tappat 
tron på att det ändå är värt att fortsätta bejaka sitt hjälpbehov. Där-
med finns förutsättningar för att undvika sådana ”surt sa räven-
tankegångar” som de omotiverade uttrycker. Bland de tveksamma 
upplevs det åtråvärda fortfarande vara möjligt att komma över, och 
därför fortsätter detta att vara åtråvärt.  
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Jag har ju själv sökt behandlingshem, så att det visar ju att jag 
har ett behov av hjälp. Men jag fick ju inte igenom det, och 
då har de gått in och tagit mig med LVM i stället, vilket inte 
är någon hjälp egentligen för att komma ur ett missbruk. (//) 
Jag skulle ju behöva komma in på ett behandlingshem, men 
jag måste ju, för att jag ska kunna börja om mitt liv så måste 
jag ha studier och jag måste ha ett jobb och allt det här runt-
omkring. Hela mitt liv bygger ju på droger och missbruk. Min 
ekonomi bygger på sånt, allting bygger på det. Så det skulle ju 
ta mig flera år att bli en vanlig, inom parentes, människa utan 
droger. (//) Jag måste ha en grundläggande förändring, vilket 
innebär att om jag går ut i samhället igen så får jag börja om 
från noll, och jag är ändå snart fyrtio år. Jag får börja om som 
en tonåring ungefär. Jag har ju ingenting, jag har ju ingen 
grundutbildning, jag har ju ingenting. Jag kan leva i den värl-
den där ute nu om jag går ut, för där är jag van att leva. An-
nars får jag börja om, och i det livet är det andra villkor som 
gäller. 30 (Man, Hessleby, Nark, 35 år)  

Tveksammas behandlingsberedskap 
Som har framgått ovan är det vanligare bland de tveksamma än 
bland de omotiverade, att vilja ha hjälp för missbruksproblemet samt 
dessutom ha specifika behandlingspreferenser man tror sig 
kunna/önskar realisera. I okomplicerade fall, då missbrukarvården 
eftersträvas för dess egen skull och på inget sätt förknippas med 
något negativt, kan en persons behandlingsberedskap därför för-
väntas öka i takt med det upplevda behovet av extern hjälp i allmän-
het. Nu är inte verkligheten riktigt så enkel. Tidigare noterades att 
personliga egenskaper och rent materiella förhållanden kan förhindra 
missbrukare från att eftersträva missbrukarvård. Bland de tvek-
samma nämns dock fler vårdhinder. 

Praktiska hinder: Missbrukarna kan till exempel anse att det är vik-
tigare att finnas till hands för anhöriga med stora problem, än att 
satsa energi på att försöka lösa de egna. Det nämns också att miss-
brukarvård endast utgör ett alternativ så länge tillgång till mer ”nor-
mal” och meningsfull sysselsättning saknas. Några beskriver dess-
utom svårigheter med att upprätthålla parrelationer i behandlings-
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systemet. Parterna kan vara mantalsskrivna i skilda stadsdelsnämn-
der/socialdistrikt/kommuner med olikartade ekonomiska situatio-
ner/vårdideologier/behandlingsutbud, och detta kan leda till prob-
lem då man enats om att prova en viss vårdtyp men bara den ena 
parten beviljas bistånd. Samma problem uppstår när socialtjänsten 
bedömer att vården endast kan vara effektiv såvida missbrukarna i 
förhållandet för en tid går skilda vägar.  

Vårdspecifika hinder: En ofta förekommande tankegång är att be-
handling bör initieras på eget initiativ. Ståndpunkten är, att så länge 
den genuina intentionen att lösa just missbruksproblemen saknas, är 
det svårt att verkligen vilja och vara redo att förändra sig med hjälp 
av behandling. Flera hävdar att de känner sig tvingade att medverka 
även i så kallat frivillig missbrukarvård, till exempel för att slippa bli 
tvångsomhändertagna igen eller för att kunna få hjälp med ekono-
min eller bostadslösheten. Detta exemplifierar att upplevelsen av 
tvång inte alltid är relaterad till förekomsten av just ett juridisk tvång. 
Vidare har vissa personer erfarenhet av att missbrukarvården inte 
fungerar. Dessa vill inte ha mer behandling utan anser att samhället 
borde rikta sina insatser gentemot god avgiftning och läkarvård. 
Andra nämner att de är emot att ha med myndigheter, och framför-
allt med socialtjänst, att göra. Man uttrycker rädsla för att ”bli kvar i 
rullorna” och längtar efter ett självständigt liv, utan den kontroll och 
stigmatisering ett behandlingsdeltagande kan innebära. Dessutom 
ogillar flera ”daltandet” inom vården och åsikten är att man bör 
kunna klara av sitt liv på egen hand. Behandlingshemmen fungerar 
som skyddade platser där man slipper ta ansvar, samtidigt som kon-
takten med samhället utanför förloras. Man uttrycker en önskan om 
att lära sig fungera under normala omständigheter med ”vanliga” 
människor, men vill inte leva ett fredat liv i exil tillsammans med 
andra missbrukare. Detta resonemang används som argument mot 
behandling i allmänhet men också som argument för öppenvård i 
hemmiljö.  

Övriga hinder: Vissa uttrycker ett motstånd gentemot att via för-
ändring och behandling förlora sitt enda kunnande. Som medelålders 
narkotikamissbrukare har de sedan länge lärt sig hur man (över)lever 
som avvikare och är nu oroade för att vägen till ett ”normalt” liv ska 
vara alltför lång. Det kan också vara svårt att lämna den gamla be-
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kantskapskretsen och samtidigt tro på att man kommer att finna nya 
icke-missbrukande vänner. Slutligen tycker flera att det är märkvär-
digt och upprörande att det satsas så mycket pengar på ”gamla miss-
brukare” när viktigare verksamheter som barnomsorg och äldrevård 
borde prioriteras. 

De motiverade 
Motiverades problemperception 
I den motiverade gruppen innebär alkohol-/narkotikakonsumtionen 
för samtliga ett stort problem. Man poängterar att kontrollen har för-
lorats över livssituationen och att allt numera handlar om missbruk.  

Det är inte frågan om att ta en eller två öl, utan jag hamnar på 
akutintaget eller på avgiftningen varenda gång i princip nu-
mera, när jag tar nånting. Jag förstår själv att det är ganska all-
varligt. (//) Problemet är stort, det dominerar egentligen hela 
mitt liv, kan man säga. (//) I mitt fall är det så att missbruket 
bara fortsätter. Jag tänker ofta att jag ska sluta, men sen vak-
nar man på morgonen och är dålig, och den enda medicin 
man har det är att dricka ännu mer. Och sen fortsätter och 
fortsätter och fortsätter det, och till slut…jag tycker att p13 
(LVM § 13, omedelbart omhändertagande) som är på tio da-
gar kan vara befogat ibland faktiskt. 27 (Man, Älvgården, Alk, 
39 år) 

Många beskriver att viljan att sluta sätts ur spel så snart abstinens-
besvären blir olidliga och detta ger en bild av hur allvarligt man i 
denna grupp ser på det egna missbruksproblemet.  

Några få, precis som bland de tveksamma, ser missbruket som ett 
resultat av en problematisk livssituation, medan det vanligaste är att 
anse konsumtionen vara den huvudsakliga orsaken till den katastro-
fala livssituationen. Det är missbruket som leder till ett ovärdigt liv 
och inte vice versa.  

Jag ser allvarligt på mitt missbruksproblem för att jag har mist 
kontrollen. Jag har inte kontrollen själv när jag är aktiv. Jag 
går emot precis alla moraliska värderingar som jag har inför 
mig själv…eller gränser som jag har satt upp för mig själv, att 
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jag aldrig ska göra så och så för att få tag på drogen. Men jag 
liksom spränger de där gränserna hela tiden och går längre 
och längre för att kunna använda droger och för att få ihop 
pengar. 38 (Kv, Rebecka, Nark, 23 år) 

Jag skulle vilja se det som att jag ju har problem med droger. 
Och just själva knarket i sig gör ju att man får en massa andra 
problem. Kriminalitet, prostitution, ja det leder ju till en hel del 
tråkigheter. Men jag vill inte säga att det bara är själva drogan-
det i sig, utan det blir ju problem med vänner, med familj, 
med arbete, med bostad, med polisen. (//) Det har blivit ett 
stort problem, det har det. 24 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år) 

Jag har ju fått mycket skador nu de sista åren…epilepsi, hjärt-
fel, blödande magsår och vad är det mer?…ja, lite brutna ben 
och sånt som man har fått. Mycket vistelser på avgiftningen, en 
gång i månaden i snitt sen i julas. 14 (Kv, Ekebylund, Alk, 46 år) 

Citaten belyser inställningen att missbruket betraktas som något ont i 
sig. Flera nämner vidare, förutom negativa konsekvenser, att drog-
intaget numera mest sker på rutin och att de ruseffekter som tidigare 
upplevdes som positiva inte existerar längre. Många framhåller också 
att önskan om att leva nyktert sedan länge varit stor men att kon-
trollförlusten, samt vanan vid en livsstil dominerad av missbruk, gör 
det svårt att realisera den. Bland de motiverade talar så gott som 
samtliga om hur svårt eller omöjligt det är att sluta med alko-
hol/narkotika, framförallt på egen hand.  

Beskrivningen av den egna personen görs ofta med hjälp av ter-
mer som ”alkoholist”, ”grav narkotikamissbrukare” eller till exempel 
”tvärtorsk på heroin”. Sådana benämningar antyder vilken svårig-
hetsgrad problemen har och flera alkoholmissbrukare hävdar att den 
egna konsumtionen är sjuklig, det vill säga att de på något sätt är 
onormala. Vissa definierar alkoholmissbruket med hjälp av AA:s 
sjukdomsterminologi.  

Jag har ett alkoholmissbruk. Jag dricker periodvis och kan 
inte sluta dricka som vanligt folk. Jag blir så sjuk. (//) För 
min del betyder problemet väldigt mycket. Jag har barn och 
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familj och allt. Så det är ett problem med det. 13 (Kv, Eke-
bylund, Alk, 36 år) 

Jag kan ju se problemet som mycket allvarligt. Och varför jag 
ser det allvarligt, det är för att alkoholism är en sjukdom. Jag 
måste liksom finna mig i själv att (jag måste) lägga av med al-
kohol för att kunna överleva. 6 (Man, Älvgården, Alk, 27 år) 

Narkotikamissbrukarna talar inte som vissa alkoholmissbrukare om 
sitt tillstånd i termer av sjukdom, utan är mer benägna att se kon-
sumtionen som del av en livsstil. Man har använt narkotika under 
många år och hamnat utanför samhällsgemenskapen, men anger 
sällan några tänkbara orsaker till varför man lever självdestruktivt. 
En förklaring till denna skillnad skulle kunna vara att legitima skäl 
för missbruk finns när det gäller alkohol men inte när det gäller nar-
kotika. I Sverige är det straffbart att bruka illegala droger och den 
som gör det blir betraktad som en kriminell avvikare. I en sådan 
miljö uppfattar möjligen avvikaren att problemets orsak är av under-
ordnad betydelse. Narkotikabrukare blir föremål för samhällets re-
pression oavsett vilka skäl de har för att leva som de gör, medan 
alkoholmissbrukare kan hänvisa till sitt sjukdomstillstånd och på så 
sätt argumentera för vård och mot straff. 

Bland de motiverade finns en könsskillnad vad gäller problem-
perception. När kvinnorna talar om negativa konsekvenser menar de 
ofta somatiska sjukdomar/besvär samt brister i relationen till 
barn/familj. Problemet är störst för de anhöriga och en eventuell 
förändring av beteendet eftersträvas inte minst för deras skull. Män-
nen, å andra sidan, betonar i större utsträckning missbrukets dödlig-
het. Det handlar till exempel om återkommande överdoseringar av 
heroin samt allvarliga alkoholrelaterade skador. Problemet måste 
lösas snarast om inte allt ska vara förlorat. 

Motiverades hjälpbehov 
Beträffande inställningen till det egna hjälpbehovet uttrycks detta 
som en självklarhet. De motiverade upplever sig absolut inte kunna 
sluta med missbruket på egen hand utan behöver långtgående insat-
ser och stöd för att skapa förutsättningar för ett bättre liv.  
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Jag behöver hjälp. Jag vet att jag inte klarar av det här själv, 
det är så. Jag kan inte lösa det själv, utan jag måste ha hjälp. 
Jag har försökt i många år att lösa det själv och det går inte. 
Det är så bara. (//) Jag behöver väl individuella samtal där jag 
lär mig förstå mig själv, om hur jag ser på mig själv. Det är 
sån hjälp jag behöver. Lära mig att se signalerna som leder till 
att jag börjar dricka helt enkelt. För att kunna gå emot det. 45 
(Man, Älvgården, Alk, 34 år) 

Jag har ett stort hjälpbehov, det har jag. Därför att jag har in-
sett nu att jag inte klarar av den första biten själv. Man kom-
mer till en viss gräns och sen, så har det varit för mig, faller 
jag tillbaka. Jag får liksom aldrig tillräckligt lång tid, alltså till-
räckligt stor distans till drogerna. Så på så sätt är väl det här 
bra. För de senaste fem åren har jag haft som mest fem veck-
ors drogfrihet, och det är ju ingen tid att prata om. Och nu 
vet jag i alla fall att jag när jag kommer härifrån, garanterat, 
förmodligen, kommer att ha varit drogfri i ett halvår. Och det 
kanske kan hjälpa mig att få tillräcklig distans för att kunna bli 
mer motiverad. (//) För min egen del så tror jag att jag behö-
ver terapi. Jag behöver någon att prata med, jag behöver nå-
gon att bolla det emot. Någon som man kan anförtro sig till. 
Och det ska vara en person, inte hundra olika människor som 
fram och tillbaka springer in och ut i ens liv, som man ska 
fläka upp hela sitt liv för varenda vecka. För det blir så, det är 
ständigt nya människor som kommer in i bilden. De gör ett 
par veckors jobb eller ett par månaders jobb, och sen för-
svinner de igen. Så det är vad jag tror att jag skulle behöva. 
Och sen behöver jag distans till kommun X, det är nog viktigt 
också. 24 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år) 

Utmärkande för gruppen är att de allra flesta har en bestämd upp-
fattning om vilken typ av missbrukarvård det är som behövs (som 
ovan t.ex. individuella samtal eller bara lugn och ro). Blir inte beho-
vet tillfredsställt på det aktuella LVM-hemmet vet man att det finns 
andra institutioner eller andra typer av behandlingar som kan lyckas 
bättre.  

Vad gäller själva tvångsingripandet finns flera åsikter. Vissa häv-
dar att en tvångsinlåsning är den enda adekvata lösningen för just 
deras mycket grava missbruksproblematik. Vore man inte tvingad att 
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fortsätta vården skulle man skriva ut sig och snart vara tillbaka i de 
gamla spåren. Vidare är det vanligt att vilja avbryta missbruket men 
samtidigt tvivla på om man orkar gå igenom den fysiskt och psykiskt 
påfrestande avgiftningsfasen.  

Eftersom jag har så svårt…när man är inne i ett tungt hero-
inmissbruk så är det oerhört svårt att bryta själv. Det är svårt 
att gå in på ett sjukhus och avgifta sig och gå in i någon be-
handling efter det. Det är väldigt svårt och det har jag haft 
svårt med, och många andra också. Så att jag visste ju att ett 
LVM skulle bli en räddning för mig. Alltså jag behövde någon 
som tog mig, låste in mig, under den första tiden så att jag 
kunde få avgifta mig och ”landa” och förhoppningsvis känna 
efter lite vad jag egentligen ville. Och det tycker jag var bra, 
det kan jag säga var min räddning. Jag behövde det här LVM:et. 
Jag gick ju i princip bara och väntade på att de skulle ta mig 
för att få komma bort från gatan. Så jag var ju rätt medveten 
om det. 5 (Man, Älvgården, Nark, 34 år) 

Flera ser att tvångsomhändertagandet kan ha sina fördelar men häv-
dar samtidigt att det känns ytterst märkligt att bli inlåst mot sin vilja. 
Man vidhåller att tvånget förbättrar vårdens kontinuitet då man inte 
kan skriva ut sig, men anser att bemötandet var felaktigt eftersom 
frivillig vård faktiskt eftersträvades. Endast några personer, främst 
män, bland de motiverade ser få eller inga fördelar med tvångsintag-
ningen. I citatet nedan tydliggörs att LVM-vård kan upplevas som en 
överdriven insats man ändå tror sig kunna dra nytta av. 

Jag har ju ett stort behov av hjälp. Fast det är drastiskt det här 
med LVM:et. Nu har jag ju varit här i fyra månader och då 
börjar man lugna ner sig med trots och såna grejer. Men i 
början är det ett rent för jävligt ingrepp i en människas liv. 
Men det går ju att dra nytta av det i och för sig. När man 
kommer över värsta chocken. Så det är väl det jag ska försöka 
göra. 3 (Man, Älvgården, Alk, 42 år) 

Det finns skillnader mellan personer från olika institutioner beträf-
fande behovet av en LVM-hemvistelse. Flera av de motiverade från 
Ekebylund och Älvgården är någorlunda nöjda med den behandling 
som där erbjuds. Man väntar inte på att få komma till något annat 
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ställe där vårdbehovet kan bli tillfredsställt. Detta gäller däremot för 
de motiverade från de andra institutionerna. Man ser tiden på LVM-
hemmet främst som en välbehövlig avgiftningsfas under vilken man 
planerar för annan typ av vård. Skillnaden mellan tvångsvård (i me-
ningen att vistas på ett LVM-hem) och behandling uttrycks allra star-
kast bland Rebeckas intagna.  

Jag tycker inte att jag får mitt vårdbehov tillfredsställt här. Jag 
har varit i behandling (jämlikt LVM § 27) i tre månader nu un-
der min LVM-tid, men jag rymde, fast det inte var meningen. 
Och så kom jag tillbaka hit. Det är därför jag är här nu. (//) 
Här är det bara inlåsning, förvaring. Det var en personal som 
sa det till mig. ”Det här är ingen motivation, det är förva-
ring.” 21 (Kv, Rebecka, Nark, 23 år)  

Jag tycker ju att det ska se lite annorlunda ut. Det här med 
LVM…alltså en p13 till exempel, det tycker jag är ganska bra, 
ett omedelbart omhändertagande. För det sker ju när man 
verkligen anser att personen varenda dag är i en livshotande 
fara. Men nej, jag tycker att man ska ta bort LVM-vården 
egentligen, på det sättet som den ser ut idag. (//) Det är allde-
les för långa perioder av instängdhet och här finns ju ingen be-
handling, utan här är det förvaring. Här sitter man bara för att 
komma iväg på någon behandling. 24 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år) 

Även om de motiverade uppenbarligen också kritiserar tvångsvården 
hyser flera uppfattningen att avsaknaden av behandling på LVM-
hemmet inte behöver vara negativ. Man kan i stället mycket väl ac-
ceptera att den egentliga missbrukarvården tillhandahålls av andra 
institutioner/instanser, samt till och med finna det positivt att under 
behandlingstiden på annat håll leva med risken att återföras till förva-
ringen på LVM-hemmet. Detta medverkar enligt somliga till att man 
lättare kan behålla behandlingsmotivationen. Det första citatet pekar 
vidare mot det svåra i att dra en gräns mellan motivationsarbete och 
reguljär behandling, vilket diskuteras närmare i nästa kapitel.  

Motiverades behandlingsberedskap 
Bland de motiverade är den dominerande inställningen till ett be-
handlingsdeltagande förbehållslöst positiv. Det är något man kan 
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och bör göra. Flertalet beskriver att de har kommit till insikt om att 
deras svåra problematik endast kan lösas med hjälp av missbrukar-
vård. Att inte acceptera ett erbjudande om behandling vore för 
många svårt att ens föreställa sig, eftersom nekandet likställs med att 
i förlängningen återgå till ett miserabelt liv. Den relativt positiva in-
ställningen till den genomgripande och långa tvångsvårdsperioden 
förstärks av att de motiverade har givits möjlighet att vara i vård-
systemet, och således inte behöver sträva efter att nå dit, samt av att 
man är övertygad om att effektiv rehabilitering tar lång tid. Det 
nämns också att vistelsen på LVM-hemmet vore totalt meningslös 
och bortkastad om inte behandlingen fortsätter frivilligt efter ut-
skrivningen.  

För somliga intagna är institutionsvårdens geografiska placering 
av avgörande betydelse för om de är redo att delta eller inte. Några 
hävdar att deras positiva inställning beror just på att de befinner sig 
nära den egna hemorten och att de aldrig skulle acceptera en vård-
vistelse långt därifrån. Andra menar i stället att just bortavaron från 
hemmiljön är en förutsättning för att behandlingen ska vara verk-
ningsfull och kunna godtas.  

Värderingen av den egna livssituationen tycks också vara betydel-
sefull för dem som är redo att gå in i missbrukarvård. Vissa talar om 
att de redan har ett gott socialt kontaktnät och jämförelsevis goda 
förutsättningar på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund har de allt 
att vinna på ett rehabiliteringsförsök. Andra har bedrövliga sociala 
situationer och menar därför att de absolut inte har något att förlora. Att 
vara trött på och enbart erfara det negativa med missbrukarlivet kan 
också fungera som ett argument för att söka förändring med hjälp av 
missbrukarvård. Detsamma gäller för insikten om att fa-
milj/anhöriga/vänner fortfarande finns kvar och väntar på att miss-
bruksproblemen ska lösas. Flera kvinnor nämner att de framförallt 
vill sluta missbruka för att kunna återfå vårdnaden av de myndig-
hetsomhändertagna barnen.  

Ett par motiverade personer uttrycker dock, trots att de under-
stryker att de är behandlingsmotiverade, en något resignerad inställ-
ning till den rådande livssituationen. Man förmodar att den påtving-
ade – och den så småningom förhoppningsvis erbjudna – vården in-
nebär sista chansen till rehabilitering och vill därför medverka i 
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myndigheternas planer. Problemet är tvivlen på om socialtjänsten i 
slutändan verkligen kommer att bistå med, och de själva verkligen 
fullfölja, en adekvat behandling. Man är i dagsläget entusiastisk och 
redo för att kämpa, men oroar sig för att vårdsystemet inte ska 
kunna tillgodose just de egna behoven samt för att minsta motgång 
ska leda till förlorad motivation och avhopp från behandling. Trots 
att alternativet till framgångsrik rehabilitering för dessa människor 
beskrivs vara en för tidig död, säger deras erfarenhet att man först i 
efterhand kan vara säker på om strävandena varit mödan värd. Be-
handlingsberedskapen finns i dessa fall, men den är mycket bräcklig.  

Sammanfattning 
De omotiverade ser inte konsumtionen av alkohol/narkotika som något 
större problem. Denna utgör oftast inte heller det huvudsakliga be-
kymret i livssituationen. Man önskar i stället hjälp med praktiska och 
materiella omständigheter men ser inga skäl till, eller anser sig för-
hindrad, att ta del av reguljär institutionsvård. Besvikelsen över sam-
hällets uteblivna, inadekvata eller misslyckade försök att hjälpa miss-
brukarna till ett bättre liv är stor.  

De tveksamma anser att missbruksproblemet är ett faktum, även 
om det inte är av den mest allvarliga sorten. Behovet av extern hjälp 
bejakas, men det finns en osäkerhet kring om den aktuella behand-
lingstypen, påtvingad eller inte, verkligen är det mest adekvata alter-
nativet. Många uppger att tvångsvård är fel insats för den egna pro-
blematiken, men känner sig redo att ge någon typ av frivillig vård en 
chans. Ogillande av myndighetskontroll och svårigheter med att få 
den behandling som passar bäst är exempel på hinder som nämns 
gentemot att aktivt söka förändring via vårdsystemet. 

De motiverade däremot, beskriver ett avsevärt missbruksproblem 
och poängterar att de är maktlösa och/eller onormala. Kvinnorna 
talar oftare än männen om att anhöriga lider mest av problemet, me-
dan männen i större utsträckning hävdar att konsumtionen snart 
kommer att leda till deras egen död. Så gott som samtliga anser att 
problemen omöjligen kan lösas utan extern hjälp och de vet också 
vilken typ av behandling som är effektivast. Tvångsvården uppskat-
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tas eller godtas därför att den stoppade det akuta missbruket, och i 
det nyktra dagsläget anses inget kunna hindra de motiverade från att 
söka vidmakthålla förbättringen. Tillräckligt adekvat behandling 
finns antingen på LVM-hemmet eller också ”där ute”. Flera hävdar 
att de tidigare, utan framgång, har eftersträvat frivillig vård. Det po-
sitiva med samhällets tvångsåtgärder är att de fungerar som en 
”språngbräda” in i samhällets vårdsystem. 
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KAPITEL 6 

Syn på tvångsvård och motivation 
 
I detta kapitel jämförs de tre motivationsgruppernas svarsbilder 
med varandra. I vissa fall finns skillnader och i andra inte. Under 
intervjuerna ombads missbrukarna svara på i vilken utsträckning 
olika konkreta tvångsmoment (de blivit utsatta för) känts kränkande (se 
items nr. 21-27, bil. 2) och/eller ses som befogade inslag i behand-
lingen (se items nr. 28-34, bil. 2). Kapitlet inleds med en redovisning 
av resultatet från denna kvantitativa mätning och av intervjuperso-
nernas kommentarer till bedömningarna. Sedan redovisas deras 
värdering av LVM-hemmets behandling, tvång och inlåsning samt at-
mosfär och bemötande. Sist presenteras de intagnas syn på behand-
lingsmotivation och motivationsarbete. 
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Värdering av aktuell institutionsvistelse 

Konkreta tvångsmoment 

Tabell 4. Omotiverades, tveksammas och motiverades värde-
ring av i vilken utsträckning olika tvångsmoment upplevs som 
kränkande respektive obefogade. Likertskala: 1 (inte alls krän-
kande/obefogat) – 6 (mycket kränkande/helt obefogat).63

 Omotiverade
(n=14)  

Tveksamma 
(n=17) 

Motiverade 
(n=23) 

Totalt 
(n=54) 

Polishämtning:  
Kränkande (n=51) 
Obefogat (n=51) 

 
5,3 
4,9 

 
4,4 
4,1 

 
5,4 
3,6 

 
5,1 
4,1 

Kroppsvisitering:  
Kränkande (n=48) 
Obefogat (n=49) 

 
4,5 
4,8 

 
4,5 
4,1 

 
5,1 
4,2 

 
4,8 
4,3 

Inlåsning:  
Kränkande (n=54) 
Obefogat (n=53) 

 
5,4 
5,1 

 
5,0 
4,8 

 
5,7 
3,4 

 
5,4 
4,3 

Tvångsisolering:  
Kränkande (n=44) 
Obefogat (n=45) 

 
5,6 
5,4 

 
5,6 
5,4 

 
5,7 
4,1 

 
5,6 
4,8 

Besöksförbud:  
Kränkande (n=45) 
Obefogat (n=46) 

 
5,4 
5,7 

 
5,4 
5,5 

 
5,4 
4,8 

 
5,4 
5,2 

Telefon-/brevcensur: 
Kränkande (n=47) 
Obefogat (n=47) 

 
5,2 
5,1 

 
5,0 
5,0 

 
5,6 
4,7 

 
5,4 
4,9 

Permissionsförbud: 
Kränkande (n=50) 
Obefogat (n=50) 

 
5,2 
5,5 

 
5,3 
4,9 

 
5,1 
4,4 

 
5,2 
4,8 

 
Som framgår av tabell 4 är de tre gruppernas svarsbild samstämmig 
när det gäller bedömning av tvångsmoment. Medelvärdena för samt-

                                                 
63  Svarsalternativen (se bil. 2) har kodats om. Likertskalan som gick från minus 3 

till plus 3, fick istället värdena 1-6. 
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liga åtgärder är höga, vilket med andra ord innebär att missbrukarna i 
stor utsträckning anser att de är både kränkande och obefogade. 

Vissa intervjupersoner gav relativt entydiga och klargörande 
muntliga kommentarer till hur de värderat tvångsåtgärderna, medan 
andra antingen undvek att kommentera helt eller uttalade sig något 
oklart. Av de mer tydliga utsagorna framgår att kränkningen ofta 
varit kraftig, men att flera ändå menar att de själva eller andra kan ha 
nytta av vissa av LVM-lagens drastiska tvångsmedel. Även om det 
stora bortfallet kring denna kvalitativa aspekt förhindrar att generella 
slutsatser dras, kan ändå nämnas att det huvudsakligen var motive-
rade och tveksamma som stod för liknande kommentarer.  

Det är ju väldigt kränkande med polishämtning. Jag var ju 
med om det sista kvällen innan jag åkte hit. Efterlysningen 
hade gått ut samma eftermiddag. Så jag blev våldsam och de 
tog av mig alla kläderna och jag var självmordsbenägen och 
fick ligga naken i en cell till fyra på morgonen. Och det är ju 
fruktansvärt kränkande, mycket…jag glömmer det aldrig. Man 
känner sig inte som en människa, man är inte värd nånting. 
(//) Men jag kan ju inse, ja visst det kan jag göra. För det har 
ju varit händelser innan…jag har försökt liksom, ett par 
självmordsförsök. Så de var väl tvungna. De hade väl inget 
annat val. (//) Nej, nu ser jag inte inlåsningen som något 
problem, för jag förstår det. Den här kontrollen med visiter-
ingar och allting. Jag förstår det. 17 (Kv, Ekebylund, Alk, 40 
år, Motiverad) 

Kroppsvisitering och inlåsning i cell tycker inte jag är mänsk-
ligt. Det är snart år 2000 och då ska man inte hålla på med 
sånt. Samhället borde ha kommit längre faktiskt. Det hjälper 
ju ingen, man mår bara sämre. Det kan man ju fråga vilken 
Svensson som helst. Vad skulle ni tycka om poliserna bara 
plockade in er och drog av er kläderna och sen låste in er i en 
cell? Man mår ju katastrofalt dåligt av det. (//) Det första 
man gör när man kommer ut, i och med att man är så knäckt, 
är att springa iväg och ta ännu mer droger. Nej, polisen hjäl-
per nog aldrig till när det gäller såna här saker, de jobbar på 
ett helt annat sätt. (//) För vissa kan de (permissionsförbud 
och telefoncensur) väl vara bra, men inte för mig. Jag hade ju 

 133 



Kapitel 6 

planerat saker på hemmaplan, och så var det bara för att jag 
missade ett par tider på ”soc”. Men visst kan det hjälpa för 
många att det är låst. För annars skulle folk nog, och även 
man själv kanske i vissa lägen, dra iväg på en gång. (//) Inlås-
ning på såna här ställen kan jag ha förståelse för. Men absolut 
inte i cell och inte av polisen. Här är det ju i alla fall bra per-
sonal. Men jag tycker att man borde få ta emot besök. Inte 
alla, men dom som är bra för en borde ju få komma. Man går 
ju ändå bara här och mår dåligt. 40 (Man, Rällsögården, Nark, 
20 år, Tveksam) 

Missbrukarnas utsagor ger tydliga beskrivningar av vilka omfattande 
kränkningserfarenheter de har. Citaten visar att en viss typ av yttre 
kontroll kan accepteras, oavsett hur drastisk, därför att den egna pro-
blematiken (eller andras) kräver den. Så kan till exempel inlåsningen 
ibland godtas därför att den förhindrar avvikningar och aggressivt 
beteende.  

En annan typ av ståndpunkt är att vara mycket kritisk till tvångs-
vård i allmänhet och vissa specifika tvångsåtgärder i synnerhet. I 
dessa fall nyanseras dock ofta uttalandena med till exempel att miss-
brukare känner till tvångsvårdens spelregler eller att man vänjer sig 
vid kränkningar och förstår att tvångsmedlen behövs för att LVM 
ska kunna fungera.  

Ja, att låsa in människa så här är ju att straffa honom fast han 
inte har gjort nånting. Man behöver ju inte bli inlåst. De 
kommer med polis och hämtar en, man får ligga i häkten och 
fara runt på en massa häkten innan man kommer hit. Sista 
gången jag rymde så tog jag mig hit själv. Men lik förbannat 
så fick jag sitta inlåst en längre tid. Man ska väl belönas i stäl-
let om man kommer hit frivilligt, inte bli inlåst. (//) Nej, jag 
har inte hållit på att ta livet av mig. När jag kom hit så var jag 
i jävligt bra skick. Jag hade inte hållit på i mer än någon vecka 
eller en och en halv. (//) Om jag rymmer så är jag helt be-
redd på att sitta inlåst en vecka en och en halv, men inte 
längre. För det behöver man när man kommer hit och mår 
dåligt. Men när man är frisk så ska man ut så snabbt som 
möjligt. 51 (Man, Hessleby, Nark, 33 år, Motiverad) 
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På en institution så måste det ju vara drogfritt till exempel, 
därav kroppsvisitering och urinprov. Det är ju inte så kons-
tigt, därför att faller en så faller oftast alla. För att kommer 
det in nånting (narkotika) här så är det satans svårt att stå 
emot. Samma med det här att man blir efterlyst och polisen 
kan plocka upp en och såna saker. Det är samma sak med 
det, men det är så svårt att säga eftersom jag inte tycker att 
den här lagen borde finnas. Men nu gör den det, och då kan 
jag förstå att det måste gå till på det här sättet. Annars skulle 
jag också ha hållit mig borta hur länge som helst. (//) Men 
hela missbrukarvärlden är ju sjuk. När man lever i ett miss-
bruk så händer det så mycket kränkande saker, men man vän-
jer sig vid det. Det är det som är så jävla konstigt. Man vänjer 
sig vid såna där beteenden runt omkring en, att folk kliver in i 
ens integritet hela tiden. (//) Jag tycker inte att metoderna är 
bra. Jag menar i stället borde det vara så att man försöker 
bygga upp personens självkänsla och känsla för integritet. För 
det handlar ju om självrespekt det där också, lever man i en 
sån värld och märker att andra människor inte har respekt för 
en längre, så tappar man ju den själv också. Och hur ska man 
då kunna etablera sig i samhället igen. Det blir jäkligt svårt. 
Men samtidigt vet jag inte hur man skulle göra annars heller, 
för jag vet hur missbrukare fungerar. Jag är heroinist själv lik-
som. Om jag visste att personalen inte tittade på mig när jag 
lämnar urinprov…ja det kanske inte är så stor grej, men om 
jag visste att jag inte blev kroppsvisiterad, skulle inte jag ha 
med mig några ”kabbar” (heroinkapslar) i fickan då? Det är ju 
frågan. Så det är jävligt svårt det där. 23 (Kv, Rebecka, Nark, 
24 år, Motiverad) 

Sammantaget kan konstateras att upplevelser av kränkningar av den 
personliga integriteten är mycket vanliga. Dessa accepteras av som-
liga som menar att de huvudsakligen är biprodukter till tvångsvår-
dens högre syfte, det vill säga att hjälpa. Intervjupersonernas reso-
nemang visar vidare att man kan vänja sig vid att bli kränkt. Vid för-
sta tvångsomhändertagandet upplevde de förskräckelse och förtviv-
lan, men ju mer erfarenhet av missbrukarlivet desto mer vana också 
vid repression. 

 135 



Kapitel 6 

Jag kommer ihåg första gången jag satt i häkte, då tänkte jag 
’Vad är det här för nånting, jag är ju inte ens kriminell?!’. 27 
(Man, Älvgården, Alk, 39 år, Motiverad) 

LVM-hemmets behandling 
Några avgörande skiljelinjer mellan de tre grupperna finns inte heller 
vad gäller hur man bedömer behandlingsinnehållet och möjligheten 
att trivas på LVM-hemmet; merparten är på ett eller annat sätt kri-
tisk. Fyra motiverade personer avviker dock från mängden med en 
nära nog helt positiv hållning gentemot tvångsvården. Dessa (tre 
män från Älvgården och en kvinna från Ekebylund) är ensamma om 
att hävda såväl att behandling existerar på LVM-hemmet som att 
dess innehåll också är bra. Männen understryker att konkreta be-
handlingsinslag är viktiga eftersom de motverkar att tiden på LVM-
hemmet blir den meningslösa förvaring de erfarit tidigare eller hört 
talas om. 

Men jag menar, nu har de ju faktiskt behandling här också. 
Annars hade det ju varit tröstlöst. (//) Vi får ju föreläsningar, 
vi sitter i grupper och diskuterar de här missbruksproblemen. 
Vi har ju individuella samtal. Vi tittar på vilka saker man kan 
förändra för att kunna fortsätta leva nyktert sen. Det handlar 
ju om att förändra ganska mycket saker. (//) Jag är positivt 
överraskad, faktiskt så är jag det. Jag är också överraskad över 
personalen som jobbar här. De har ett engagemang och de 
har en medkänsla och de går in för sitt arbete, det tycker jag. 
Man får ju en föreställning om att det ska vara en massa ”pli-
tar” (slang för fångvaktare) som springer omkring, men så är 
det inte alls. (//) Nu vet ju inte jag så mycket om såna här 
LVM-hem, men det finns ju tydligen ställen där man inte gör 
nånting, utan bara sitter av tiden, och det är ju helt befängt. 
45 (Man, Älvgården, Alk, 34 år, Motiverad) 

Den helt nöjda kvinnan nedan är tacksam, mindre för några kon-
kreta behandlingsinslags skull, och mer för att ha fått chansen att 
vistas på institution. Resonemanget utgår ifrån att behandlingshem-
men räddar liv. 
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Jag tycker den (vården) är jättebra. Jag är tacksam för att jag 
är här idag, att jag fick möjligheten att komma hit. Det är jag 
sannerligen. Jag var verkligen i behov av hjälp. (//) Jag tycker 
att man ska vara tacksam, för jag menar de flesta av oss här 
lever ju på övertid. Vi kunde ju vara döda allihopa om det 
hade velat sig illa. Nu har vi fått hjälp och en chans att inte 
”smälla av”. Samhället hjälper en ju när man mår som sämst, 
tack och lov. Det är ju inte alla som får vara på Ekebylund. 
Det är ju många som går åt på det här viset. (//) Här får man 
vara i fred när man vill och prata när man vill. Minnesotabe-
handling är ju mer tvång, tvång, tvång hela tiden. Och här 
finns det alltid personal om man vill prata. Man har ju en 
kontaktman och man kan prata med andra i personalen när 
man mår dåligt. Och vill man vara i fred, och det tycker jag är 
en fördel, då får man det. Vill man ligga på rummet en dag 
och filosofera så får man göra det. Det är ingen som sliter 
upp en. 12 (Kv, Ekebylund, Alk, 56 år, Motiverad) 

Det är intressant att frivillig missbrukarvård med utgångspunkt i 
Minnesotamodellen upplevs som mer tvingande. Senare i intervjun 
beskrivs att behandlingsprogrammet där var mycket hårt och krä-
vande; tidiga morgnar och sena kvällar, dagar fyllda av föreläsningar 
och samtalsgrupper. I den aktuella tvångsvården är hon däremot 
friare att själv bestämma över vistelsens innehåll och behandlingsin-
slagens omfattning. Denna omständighet pekar mot det paradoxala i 
att samhället kan tvinga in missbrukare på LVM-hem, men att det 
saknar juridisk kraft att förmå de tvångsintagna till att aktivt delta i 
behandlingen.64  

Personerna med denna positiva inställning är alltså en liten mino-
ritet. Karakteristiskt för flertalet är i stället att sakna behandling på 
LVM-hemmet. Det finns emellertid även positiva omdömen som 
kan förekomma samtidigt med kritik. Nedan (i tabellerna 5, 6 och 8) 
exemplifieras de tre gruppernas utsagor med hjälp av stödord. Dessa 
presenteras oavsett frekvens och oavsett missbrukarnas övergri-

                                                 
64  Vissa informella påtryckningsmedel tillämpas ändå på LVM-hemmen. Så t.ex. 

används hot om indragna permissioner och fritidsaktiviteter för att få de in-
tagna att delta aktivt i behandlingsprogrammen. 
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pande inställning. I den löpande texten förs de tydligaste gruppten-
denserna fram, vilket medför att alla stödord inte kommenteras vi-
dare.  

Tabell 5. Stödord för omotiverades, tveksammas och motivera-
des utsagor kring behandlingen (B) på LVM-hemmet.  

 Omotiverade (n=14) Tveksamma (n=17) Motiverade (n=23) 
 
Negativt: 

 
Ingen B alls, B är löv-
krattning eller TV och 
cig., Likgiltig inför ev. 
B, Svårt när man vill 
vara fri, Förvaring, 

 
Ingen B alls, För lite B, 
Behöver inte göra ngt, 
Måste sköta B själv, 
Behöver ej tänka, Tror ej 
på B, Svårt med B under 
tvång, För lite social 
träning, Oseriösa grupp-
samtal, Förvaring, 

 
För lite samtalsB, Väntar 
på B på annan ort, Bris-
tande medicinsk B, Mest 
fritidsakt., Mycket dötid, 
Förvaring, 

 
Positivt: 

 
Påbörjat terapisamtal 

 
B finns om man vill, 
Bättre än annan B, Finns 
saker att göra 

 
B finns om man vill, 
Både fys. & psyk. B, 
Stort utbud av B, Bästa 
B hittills, Är i goda 
händer, B kommer bli 
bättre, Väntar på B på 
annan ort 

 
Som framgår av tabell 5 är de omotiverade huvudsakligen kritiska till 
LVM-hemmens behandling. Det som på institutionen finns av sys-
selsättning och behandling framställs som meningslöst arbete (löv-
krattning, lokalvård osv.) eller enbart tidsfördriv (TV-tittande, ciga-
rettrökning osv.). Inställningen till denna vårdsituation präglas mer 
av förargelse än av besvikelse. Gruppen uppfattar inte sin konsum-
tion som något större problem och vill inte ha – samt har därför inte 
heller sett fram emot – någon adekvat missbruksbehandling. Man är 
förvånad och upprörd över att verksamheten överhuvudtaget går 
under beteckningen vård. En man talar om att vistelsen åtminstone 
resulterat i att en psykologkontakt har inletts, men detta är också den 
enda positiva rehabiliteringsinsats som gruppen refererar till. Man 
sitter av tiden i väntan på att få komma ut. 

Bland de tveksamma går kritiken mot LVM-hemmens behand-
lingsinslag i första hand ut på att de helt saknas eller att omständig-
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heterna gör att man inte kan tillgodogöra sig dem. Vissa konstaterar 
att tvångsinramningen motverkar ansvarstagande och konstruktiv 
tankeverksamhet, samt att rehabiliteringsinsatser aldrig kan fungera 
effektivt under nedbrytande omständigheter. Några nämner å andra 
sidan att man som intagen måste ta stort ansvar själv för att få be-
handling i stället för att bara bli förvarad. Denna omständighet kan 
både betraktas som positiv – därför att man slipper om man inte vill 
– och negativ – därför att höga krav ställs på den intagnes självför-
troende och förmåga att ta egna initiativ. Även om LVM-hemmen 
erbjuder vissa meningsfulla aktiviteter och en frist från livet som 
missbrukare, är det få bland de tveksamma som hävdar att adekvat 
behandling förekommer i någon större utsträckning. 

De motiverade tycks ha högre förväntningar på LVM-vården och 
kritiserar de behandlingsinsatser som förekommer för att inte vara 
tillräckliga. Kritiken gäller inte själva vårdinnehållet, utan snarare att 
man erbjuds för lite av de samtal och gruppverksamheter som anses 
vara effektiva och välbehövliga. Många upplever det också som svårt 
att få enskilda samtal med tilldelade kontaktpersoner och/eller per-
sonal i övrigt. Också i denna grupp förekommer uppfattningen att 
det påtvingade institutionslivet mest bjuder på förvaring och sysslo-
löshet. Denna omständighet är givetvis i huvudsak negativ och leder 
enligt många till en ökad risk för att en eventuell behandlingsmoti-
vation falnar. Man vill så snabbt som möjligt ta sig vidare till be-
handling under öppnare former (jämlikt LVM § 27). Samtidigt är det 
inte ovanligt att ändå känna förtröstan inför situationen. Antingen 
tror man att behandlingsinslagen på LVM-hemmet inom en snar 
framtid kommer att bli fler, eller också ser man det som positivt att 
bara få koppla av i väntan på den förhoppningsvis effektiva rehabi-
litering som ska komma. Många tycker att det är en stor fördel att 
institutionerna erbjuder obegränsad somatisk vård och en lugn miljö 
där möjlighet finns till terapeutiska samtal och aktiviteter. Några 
hävdar dock att den somatiska vården är bristfällig, eller att distribu-
tionen av framförallt lugnande mediciner sköts på ett inadekvat sätt 
(antingen utdelas för mycket eller för lite).  

Det är intressant att beteckningen av tvångsvården som en form 
av förvaring förekommer i liknande utsträckning i alla grupper. Av 
samtliga 54 intervjupersoner används begreppet av cirka 35 procent 
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och räknar man även dem som använder andra ord för att beskriva 
samma fenomen blir andelen ännu något större. Även om det vanli-
gaste är att se förvaringen som ett stort och motivationshämmande 
problem inom tvångsvården, betraktar några den som meningsfull 
och välbehövlig.  

Tvång och inlåsning 
Denna aspekt av intervjupersonernas upplevelse introducerades i det 
förra kapitlet under avsnitten om hjälpbehov. I detta sammanhang 
görs en mer detaljerad presentation av hur de förhåller sig till 
tvångsingripandet. 

 Tabell 6. Stödord för omotiverades, tveksammas och motive-
rades utsagor kring den påtvingade institutionsvistelsen (P.I.) 
och inlåsningen (I). 

 Omotiverade (n=14) Tveksamma (n=17) Motiverade (n=23) 

Negativt: P.I.: Kan ej ordna prak-
tiska saker, Ekonomiskt 
kostsamt, Kränkning, 
Situationen blir värre, 
Slöseri med tid, Förstör 
all eventuell hjälp, Ne-
gativt ej få välja själv, 
Man dör efteråt, Man 
undviker soc.tjänst, 
Människorov 
I: Samhällshatet växer, 
Absurt, Kränkning 

P.I.: Jobbigt ej veta hur 
lång tid, Förstör all 
eventuell hjälp, Ovant, 
Blir fråntagen allt, Slö-
seri med tid, Negativt ej 
få välja själv 
I: För lång tid på låst 
avd., Resulterar i större 
problem och trotsighet, 
Man är ej kriminell, 
Kränkning 

P.I.: Stigmatisering, ned-
tryckning, Vissa har dött 
p.g.a. LVM 
I: Psykiskt påfrestande, 
Resulterar i trotsighet, 
Kränkning 

Positivt: P.I.: Möjlighet att ordna 
praktiska saker, Fysiskt 
positivt, Skönt vara 
drogfri, Bra med boende
I: Van vid att bli inlåst 

P.I.: Möjlighet att ordna 
praktiska saker, Fysiskt 
positivt, Skönt vara 
drogfri, Kan planera 
framtid, Bra med bo-
ende, Inte mycket tvång 
I: Kan behövas ibland 

P.I.: Fysiskt positivt, 
Skönt vara drogfri, Kan 
planera framtid, Inte 
mycket tvång, Märks 
inte, Man väljer själv hur 
mycket tvång, Förlänger 
livet, Ger vårdkontinui-
tet, Kommer in i beh. 
systemet, Tvånget är 
ovidkommande 
I: – 
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I den omotiverade gruppen är man mycket kritisk till att tvingas vara 
på institution och bli inlåst (se tabell 6). Flera är visserligen av åsikten 
att tvångsvården är bra för det fysiska tillståndet, i och med att man 
får vila upp kroppen och ges tillgång till medicinsk vård, men denna 
positiva aspekt är sällan tillräckligt stor för att överskugga det obehag 
personerna upplever. Majoriteten har tidigare erfarenhet av tvångs-
ingripanden och vet att de inte leder till varaktig förbättring av livs-
situationen. Längre påtvingade institutionsvistelser kan i vissa fall 
vara berättigade, men absolut inte som lösning på de egna proble-
men. Det talas om att hela arrangemanget är meningslöst så länge 
vården inte är frivillig och om att man socialt/psykiskt får en sämre 
situation av att tvingas befinna sig i ett påtvingat sammanhang. 
Övervakningen och inlåsningen på sluten avdelning anses medföra 
att hatet gentemot samhället växer och det beskrivs som förned-
rande att under perioder av inlåsning enbart ha en korridor och ett 
TV-rum att röra sig i. Den psykiska nedbrytningen resulterar i ökad 
ovilja gentemot myndigheter och minskad tillit till deras erbjudna 
eller påtvingade rehabiliteringsinsatser.  

Jag blir mer och mer negativ för varje dag som går, för varje 
timme blir jag mer och mer negativ till tvångsvård.  
M: Även till frivillig vård? 
IP: Ja, detta gör ju att jag kommer att bli skeptisk mot den 
med. De små ljusa tankar jag har haft om frivillig vård bryts 
ju ner här. Jag kommer att kämpa med näbbar och klor när 
jag kommer härifrån, precis mot allt vad vård heter. För nu 
vet jag ju vad de kallar vård inom socialtjänsten, åtminstone 
när det gäller det här. Så frivillig vård sätter jag ju inte fötterna 
i förrän jag har fått reda på vad fan det handlar om. Frivillig 
vård, är det samma sak som det här, eller är det bättre? Det 
vet jag inte. (//) Men jag kommer ju att tvärt slå back när jag 
kommer härifrån, jag kommer ju inte att lyssna på det örat 
när det gäller fortsatt vård. 29 (Man, Hessleby, Alk, 50 år, 
Omotiverad) 

Några mindre negativa omdömen förekommer dock även bland de 
omotiverade. En kvinna konstaterar att den påtvingade institutions-
vården åtminstone följts av det goda att hon inte längtat efter alko-
hol under hela tiden. Några nämner dessutom att de rådande om-
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ständigheterna faktiskt resulterar i att man får mat, husrum, tillgång 
till telefon och därmed bättre förutsättningar för göra något åt den 
besvärliga livssituationen. I vanliga fall skulle tillvaron ha varit 
ostrukturerad, vilket försvårar lösningen av praktiska/materiella 
problem. Andra hävdar i sin tur att krångliga telefon- och permis-
sionsregler medför att inte ens LVM-hemmen kan erbjuda någon 
reell möjlighet att förbättra levnadsvillkoren. 

De tveksammas inställning liknar de omotiverades, även om de 
förra inte använder samma kraftfulla uttryck för att beskriva sin be-
lägenhet. Här nämns att tvånget i sig påverkar viljan till förändring 
negativt och att det känns ovant eller konstigt att inte få välja själv 
var man ska vara. Att till exempel bli övervakad, att behöva tillstånd 
för allt man vill göra, att inte få sköta den privata ekonomin och att 
inte få promenera vart man vill, innebär nya obehagliga erfarenheter. 
Att under i vissa fall långa perioder bli inlåst som i fängelse, trots att 
problemen egentligen anses bara drabba en själv, är något man har 
svårt att förlika sig med. Det är också påfrestande att inte veta hur 
länge vistelsen på LVM-hemmet ska pågå. Flera menar att det är 
värre att vistas långa tider, och att man bättre skulle kunna tillgodo-
göra sig den behandling och de aktiviteter som erbjuds, om perso-
nalen kunde klargöra det exakta datumet för utskrivning till hemmet 
eller till annan vård.  

Flera motiverade anser likaså att inlåsningen och det ibland hän-
delsefattiga institutionslivet är psykiskt påfrestande. Det kan till ex-
empel kännas svårt, stigmatiserande och orättvist att ”bli behandlad 
som en kriminell” fast man erkänner missbruksproblemet och anser 
att man gjort allt för att komma in i vårdsystemet. Även om situatio-
nen kunde ha varit bättre, genom att LVM-domen skrevs av eller att 
man erbjöds frivillig behandling, är man i denna grupp mer benägen 
att peka på de fördelar som den påtvingade institutionsvistelsen trots 
allt medför. De drastiska åtgärderna kändes inledningsvis mycket 
kränkande, men anses i den rådande situationen ha varit effektiva 
och ibland nödvändiga medel för att bryta missbruket, uppnå varak-
tig nykterhet och skapa förutsättning för vårdkontinuitet. Man kän-
ner sig mycket motiverad att förändra sin situation och tror sig där-
för inte behöva bli utsatt för fler konkreta tvångsingripanden, men 
tycker samtidigt inte att det innebär något större problem eller obe-
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hag att åtgärderna vid återfall kan initieras på nytt. Att gruppen på 
detta sätt ser tvångsvårdens fördelar innebär dock inte att samtliga 
också rättfärdigar den ur ett integritetsperspektiv.  

Några nämner att myndigheterna, i den rådande situationen, har 
ett stort ansvar för att de intagna i förlängningen får hjälp. Uppfatt-
ningen är att LVM så att säga för in missbrukaren i behandlingssy-
stemet och att han/hon i denna nya position kan kräva fortsatt eller 
annan hjälp med hänvisning till det obehag som utståtts.  

Efter den här tvångsvården ska jag in på behandlingshem. Jag 
ska vårdas länge där…bygga upp mitt liv tills jag verkligen är 
stark och kan gå förbi tio missbrukare utan att falla på den 
åttonde eller femte eller första. För det tar tid, det vet jag. Det 
måste ju de (socialtjänsten) förstå. Annars åker jag tillbaka till 
min kommun, och jag har lovat att förstöra hela stan för 
dom. Jag känner hat mot dom för att de inte har hjälpt mig i 
tid, utan i stället låst in mig på ett LVM-hem. Jag hatar 
stämplar. Jag har aldrig haft stämplar i mina papper. Jag har 
glidit igenom socialtjänsten och allting under tjugo års miss-
bruk. (//) Men här får jag ju ett avstamp, jag får ju börja nån-
stans. I och med att jag har tvångsvård på mig så kan jag ju 
fixa ett eget behandlingshem. Tvångsvården kan hjälpa en del 
till ett nytt liv. 54 (Man, Hessleby, Nark, 37 år, Motiverad) 

Majoriteten av de intagna, oavsett motivationsgrupp, anser på något 
sätt att tvångsingripandet är psykiskt nedbrytande, men att det i alla 
fall medverkar till bättre fysisk kondition, ger möjlighet att hantera 
besvär med ekonomi och boende samt kan innebära en skön drogfri 
tid. Endast ett par personer påstår att LVM kan leda till missbruka-
rens död, på grund av att toleransnivån för preparatet har minskat 
när missbruket tas upp på nytt.65 De flesta förknippar frågor kring 
inlåsning med just vistelse på låst avdelning. Man svarar utifrån sina erfa-
renheter av denna typ av avdelning och inte utifrån att den påtving-
ade vistelsen inom institutionsområdet i sig kan ses som en form av 
inlåsning. Befinner den intagne sig på öppen avdelning, och har rätt 
att röra sig fritt på området, tycks LVM-vårdens tvång inte vara sär-
                                                 
65  Vilket är ett i missbrukar- och socialarbetarkretsar välkänt argument mot 

tvångsvård.  
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skilt aktuellt. Så var också de intervjupersoner, som hävdar sig knap-
past märka av några tvångsmoment alls, inskrivna vid de förhållan-
devis öppna institutionerna Ekebylund, Älvgården och Rällsögården.  

Merparten av de intervjuade konstaterar att vård på låst avdelning 
på ett eller annat sätt är psykiskt nedbrytande, även om ett par menar 
att man till slut vänjer sig och att sådana ingripanden kan vara befo-
gade vid akuta avgiftningar eller när någon är våldsam. 

I tabell 7 nedan kan svarsfördelningen studeras kring om inter-
vjupersonerna anser att tvångsåtgärderna var nödvändiga i det egna 
fallet. 

Tabell 7. Omotiverades, tveksammas och motiverades fördel-
ning över olika svarstyper på frågan om det var rätt att sam-
hället ingrep med tvång. Procent (frekvens inom parentes). 

 Omotiverade 
(n=13) 

Tveksamma 
(n=17) 

Motiverade 
(n=23) 

Totalt 
(n=53)66

Ja - 18 (3) 57 (13) 30 (16) 
Ja, men tveksamt 8 (1)  24 (4) 30 (7) 23 (12) 
Nej 92 (12) 59 (10)  13 (3) 47 (25) 

 
Som framgår av tabell 7 finns tre svarstyper på frågan om det var 
rätt att samhället ingrep med tvång mot den egna personen. Inte helt 
oväntat finns en viss samstämmighet mellan grad av behandlings-
motivation och om åtgärderna rättfärdigas eller inte.  

Ja-svaren företräds av motiverade intervjupersoner, så när som på 
tre tveksamma män. Argumenten till varför man anser att tvångs-
vården var nödvändig refererar till att man helt enkelt inte kunde 
klara sig själv, att den fysiska eller psykiska konditionen krävde ett 
omhändertagande, och till att tvångsvården fungerade direkt livräd-
dande. Ett annat argument som förekommer är att upprepade miss-
lyckanden inom den frivilliga vården resulterat i att LVM blivit det 
enda återstående behandlingsalternativet. För dessa missbrukare 

                                                 
66  En omotiverad person uttalade sig inte i frågan. 
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upplevs tvångsvård vara tjänligare än fortsatt missbruk och för tidig 
död.  

Ja, men tveksamt-svaren representeras också till stor del av moti-
verade missbrukare och i övrigt av fyra tveksamma samt en omotive-
rad. Det finns två typer av anledningar till varför man inte odelbart 
bejakar behovet av tvångsvård. Vissa menar att de inte var så illa 
däran och andra hävdar att LVM av olika skäl är en lite väl drastisk 
åtgärd. Var man i någorlunda god kondition vid själva omhänderta-
gandet, poängteras att institutionsvistelsen ändå var välkommen 
eftersom viljan att sluta missbruka fanns. De som däremot säger att 
de var i dåligt skick, hävdar att detta faktum medförde ett akut be-
hov av vård. Att de sedan inte förbehållslöst ser det nödvändiga i 
just tvångsåtgärder, har att göra med att de önskade frivillig vård, att 
de endast accepterar tillfälliga omhändertaganden, eller att de inte ser 
sig som brottslingar och därför av princip inte borde låsas in.  

Nej-svaren uttrycks främst av de omotiverade och tveksamma. 
Skälen som anges av de förra är att man inte var så illa däran och att 
tvångsvård förvärrar situationen eller är fel typ av hjälp, medan de 
senare oftare hävdar att omhändertagandet var onödigt eftersom de 
sökte hjälp frivilligt.  

Resonemangen grundar sig alltså primärt på i vilken utsträckning 
intervjupersonerna själva anser sig ha uppfyllt kriterierna för LVM. 
De talar om den fysiska/psykiska konditionen (LVM § 4, punkt 1) 
och om samtycke till frivillig missbrukarvård (LVM § 4, stycke 1). 
Slutligen kan konstateras att kvinnorna (80 procent), oftare än män-
nen (36 procent), hävdar att tvångsingripandet på något sätt ändå var 
nödvändigt i det egna fallet. 
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LVM-hemmets atmosfär och bemötande 

Tabell 8. Stödord för omotiverades, tveksammas och motivera-
des utsagor kring atmosfären (ATM) och bemötandet (BEM). 

 Omotiverade (n=14) Tveksamma (n=17) Motiverade (n=23) 
 
Negativt: 

 
ATM: Inget att göra, 
Dårhus, Mänsklig sop-
tipp, Dålig blandning av 
folk 
BEM: Psykning, Hot & 
bestraffning, Ignorans 
för handikapp, Noncha-
lant personal, Inkompe-
tent och idiotisk perso-
nal, Personalen är fien-
den 

 
ATM: Dålig blandning 
av folk, Mentalsjukhus, 
För mkt folk, Händer 
för lite, Ensamhet (i rel. 
till andra intagna) Insti-
tutionalisering 
BEM: Inga klara regler, 
Inget att erbjuda, Kons-
tiga regler, Orättvist be-
mötande, Ovisst om 
personal kompetent 

 
ATM: Dålig blandning 
av folk, Pratar/tänker på 
droger, Händer för lite, 
Dålig organisation, För 
mkt folk 
BEM: Daltande & För-
mynderi, Personal har 
för lite egen erfarenhet, 
Personal har för lite tid, 
Inkompetent/outbildad 
personal 

 
Positivt: 

 
ATM: Trivsamt 
BEM: Trevlig personal 

 
ATM: Fin stämning, Fri-
stad, Bra gemenskap, 
Liknar ”vanligt” beh. 
hem, Man har det bra, 
Bra människor, Öppet 
BEM: Trevlig personal, 
Personal verkar vara 
kompetent 

 
ATM: Öppet, Lugn och 
ro, Trygghet, Trevlig 
miljö, Skyddad tillvaro, 
Man har det bra, Förstå-
ende miljö, Är i goda 
händer 
BEM: Får förtroende 
för folk, Får stöd, Finns 
alltid ngn att prata med, 
Kompetent personal, 
Engagerad personal 

 
Som synes i tabell 8, beskriver de omotiverade att LVM-hemmet är 
en förvaringsplats för oönskade och hopplösa människor, ett dårhus 
eller en ”mänsklig soptipp”. Hot och bestraffningar (t.ex. indragna 
permissioner eller förvägrade anhörigbesök) betraktas mer som uttry 
ck för repression, än som genomtänkta åtgärder ämnade för att göra 
de intagna mer behandlingsmotiverade. Dessa metoder anses också 
fungera kontraproduktivt eftersom man bara blir mer negativt in-
ställd och ser LVM-vården primärt som ett straff. Ingen ljusning i 
framtidsutsikterna syns och det eländiga livet i tvångsvården betrak-
tas som ytterligare ett exempel på hur misslyckad man är som sam-
hällsmedborgare. Trots detta är det vanligt att se personalen som 
”snäll och trevlig”; en åsikt som dock inte hindrar missbrukarna från 
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att konstatera att de som arbetar på institutionen i slutändan ändå 
omöjligen kan medverka till någon grundläggande och varaktig för-
ändring av situationen. Enligt flera omotiverade saknar LVM-vården 
resurser och kompetens, vilket leder till att relationen personal-in-
tagen ofrånkomligen blir präglad av nödlösningar, tillkortakomman-
den och besvikelser. För de allra mest kritiska består personalstyrkan 
av inkompetenta idioter som gör allt för att bryta ned de intagna. 
Man blir nonchalerad, orättvist behandlad och tvungen att fjäska för 
att bli godtagbart bemött. 

De tveksamma och de motiverade är mer positiva och menar rent 
allmänt att stämningen är god på LVM-hemmet. Man träffar fina 
människor och lever i en trygg atmosfär, fjärran från samhällets och 
missbrukarlivets hårda yttre förhållanden. Dessa positiva omständig-
heter framställs som grundläggande, dels för att etablera/bibehålla 
behandlingsmotivation och dels för att tvångsvården alls ska vara 
möjlig att stå ut med. Den kritik som ändå förs fram handlar ofta om 
institutionens sammansättning av människor. Som intagen tvingas 
man leva tillsammans med personer man inte har något gemensamt 
med annat än konsumtionen av alkohol/narkotika. Detta leder i vissa 
fall till irritation mellan olika missbrukare och i alla fall till att um-
gänget huvudsakligen kretsar kring den enda gemensamma nämna-
ren. Flera i dessa motivationsgrupper anser också att det är nedbry-
tande att bli sammanförd med psykiskt instabila människor. LVM-
hemmen framställs som mentalsjukhus där normala och friska per-
soner tar skada och inte hör hemma.  

Kritik framförs av de tveksamma och de motiverade mot institu-
tionernas organisation. Man menar till exempel att reglerna för vad 
som är förbjudet och tillåtet är otydliga. Det är svårt att få klara be-
sked av personalen, som vanligtvis hänvisar till varandra eller uppåt i 
institutionens hierarki. Annars anser man att bemötandet är gott och 
är förvånad över att inte fler tillämpar så kallade ”plit-fasoner”. 
Många ser ändå brister när det gäller personalens kompetens att be-
driva missbrukarvård, eftersom alltför få anses ha riktig utbildning 
och/eller egna erfarenheter av missbruksproblem. De senare anses 
vara centrala när det gäller att förstå och bemöta missbrukare på rätt 
sätt. I värderingen av personalen tycks dock graden av kompetens 
vara underordnad i förhållande till hur man som intagen blir be-
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handlad på det personliga planet. Den typiska inställningen är att 
personalen, trots kompetensbrister, är tillräckligt bra eller åtminstone 
”helt okej”. De är engagerade och gör sitt bästa för att stödja och 
hjälpa. När det blir fel beror det sällan på klandervärd personal, utan 
snarare på institutionernas organisation och små resurser. Det finns 
emellertid avvikande meningar också bland de huvudsakligen posi-
tiva. En vanlig kritik är att det daltas för mycket. Som intagen på 
LVM-hemmet ges man ingen chans till eget ansvar utan blir i stället 
behandlad som ett barn.  

Behandlingsmotivation och motivationsarbete 
Förra avsnittet berörde indirekt förutsättningarna för att inom 
tvångsvården uppnå eller bibehålla behandlingsmotivation. Det 
gällde då hur missbrukarna värderar LVM-hemvistelsen. Avsnittet 
nedan tar konkret upp hur intervjupersonerna resonerar kring moti-
vation till förändring och LVM-hemmens motivationsarbete. Ämnet 
presenteras under rubrikerna LVM och motivationen samt Vad är moti-
vationsarbete och finns det på LVM-hemmet?. Först diskuteras dock svå-
righeterna med denna typ av frågeställning. 

Frågans begränsningar 
Motivationsgruppernas olika svarsbilder liknar oväntat nog varandra 
i detta sammanhang, trots att frågan om behandlingsmotivation kan 
antas vara irrelevant för dem som saknar förändringsincitament. De 
flesta, även de missbrukare som i avhandlingen kategoriserats som 
omotiverade, har åsikter om förhållandet mellan tvångsvård och 
motivation. 

Inledningsvis ska ändå nämnas att många är osäkra på vad be-
greppet behandlingsmotivation betecknar, och hur motivationsarbete 
skiljer sig från reguljärt behandlingsarbete.67 Läsaren bör hålla i minnet 
                                                 
67  Även personal på LVM-hem har svårt för att konkret artikulera vad som avses 

med och särskiljer de två begreppen behandling och motivationsarbete (Berg-
mark & Oscarsson 1999, Billinger 2000). Utifrån detta är det inte konstigt att 
också de intagna är något begreppsförvirrade. 
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att flertalet besvarade frågorna kring motivationsarbete som om de 
handlade om behandlingsinslag i allmänhet. Detta medför att resul-
taten nedan handlar om upplevd förekomst och värdering av profes-
sionell behandling på LVM-hemmen överhuvudtaget, oavsett om 
dess syfte är rehabilitering eller motivering. Följande intervjuutsnitt 
ger en inblick i hur svårt det ibland var att få intervjupersonerna att 
resonera utförligt kring temat. 

M: Vad tror du att man menar med att LVM-hemmet här 
sysslar med motivationsarbete? 
IP: Det var väl det jag trodde att det fanns här. Att man 
kunde kladda med lera eller vad fan som helst. Men det finns 
ju ingenting att göra. 
M: Finns det inget att göra här? 
IP: Jo, att lära sig att låta bli att tänka på droger. 
M: Hur gör man för att lära dig det då? 
IP: Genom att ställa dumma frågor. 
M: Har ni mycket såna samtal om droger? 
IP: Nej, det räcker med ett samtal. 
M: Tycker du att det verkar som att man försöker göra dig 
motiverad till annan behandling här? 
IP: De har ju bara det här (som finns på LVM-hemmet). 
M: Annan behandling på ett annat ställe då, försöker man 
göra dig mer positivt inställd till det? 
IP: Ja, de vill få mig till ett ställe där de har bättre samtalste-
rapi. 
M: Har du blivit förändrad under den här tiden, har du blivit 
mer positivt inställd till missbrukarvård? 
IP: Nej, det har jag inte blivit. Det har inte hänt nånting. Jag 
tror i alla fall inte att det finns något positivt med tvångsvård, 
eller att det skulle kunna vara till någon hjälp. 53 (Man, 
Hessleby, Nark, 27 år, Omotiverad) 

LVM och motivation 
Här presenteras missbrukarnas inställning till om förändrings-
/behandlingsmotivationen ökar eller minskar inom tvångsvården. 
Resonemangen kring frågan varierar givetvis i utförlighet och i in-
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riktning, men de flesta kan sammanfattas under rubrikerna: Mins-
kande, ökande eller opåverkad motivation och Man måste vilja själv. 

Minskande, ökande eller opåverkad motivation: En stor del (37 procent) 
av missbrukarna hävdar att de var intresserade av förändring 
och/eller missbrukarvård före tvångsingripandet. Man betonar att 
frågan om i vilken utsträckning LVM kan medverka till ökad moti-
vation är sekundär, och att det i deras fall primärt handlar om huru-
vida det inom tvångsvården går att behålla den.  

De omotiverade (4 personer) som var beredda att åtminstone 
göra något åt situationen före den påtvingade institutionsvistelsen, 
menar att det finns risk för att intresset för en förändring avtar eller 
försvinner helt. De har ansträngt sig för att tillmötesgå myndigheter-
nas förslag kring hur de aktuella livsproblemen ska lösas, och känner 
sig mycket besvikna över att ändå ha blivit tvångsomhändertagna.  

Jag är ju redan positiv till behandling, fast inte under tvång 
och inte här. Så min syn på behandling, den kommer inte att 
ändras. Den är ju positiv redan. 
M: Du tror inte att tiden har betydelse för det. Att ju längre 
du sitter här ju mer påverkas den? 
IP: Jo, på ett negativt sätt. Så blir det absolut. Och så blir min 
ekonomi sämre också. Och det gör det ju inte lättare att av-
hålla sig från drogerna när man kommer ut och har ännu mer 
problem i stället. De kunde åtminstone se till att det inte 
kostar några pengar för mig som enskild person. 28 (Man, 
Hessleby, Lösningsmedel, 38 år, Omotiverad) 

Lika pessimistiska är inte de tveksamma (5 personer) och de motive-
rade (11 personer) som redan var intresserade av att förändra situa-
tionen. Även om några inte riktigt förstår varför just de blivit om-
händertagna, hävdas att viljan till förändring inte nödvändigtvis tar 
skada av några månaders LVM-vård. Intresset finns för frivillig 
missbruksbehandling eller för andra lösningar av den egna proble-
matiken, och man försöker undvika att påverkas av de negativa 
upplevelser tvångsvården i vissa fall följs av. I citatet nedan beskrivs 
dels hur otillräcklig vistelsen på LVM-hemmet upplevs, dels att den 
över tid framväxande motivationen inte alltid behöver påverkas samt 
också vilket oerhört stort steg en påbörjad förändringsprocess kan 
innebära. 
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Jag tycker att det här är bedrövligt, för jag känner att det har 
blivit slentrian. Jag gör det jag ska och dagarna går. Jag försö-
ker göra allt som det finns möjlighet till, bara för att få 
komma bort härifrån. Det lilla som finns av aktiviteter är to-
talt otillräckligt. 
M: Har du inte fått den motivation du tycks ha härifrån? 
IP: Nej…jo, den har ju byggts upp hela tiden från det att jag 
började med behandlingar. Men motivationen här är ju att 
man vill komma ut så fort som möjligt och förhoppningsvis 
leva ett drägligt liv, eller fortsätta med någon behandling som 
är bättre, så att man får en bättre motivation och mår bättre 
och går framåt. Inte bakåt eller stannar på samma ställe. (//) 
Vad som helst, bara man får komma ut.  
(//) M: Tror du att tiden som är kvar kommer att påverka 
den motivation som du har nu? 
IP: Nej, jag har en motivation och jag ska definitivt till ett an-
nat ställe, för det här är för kort tid. Från början tyckte jag att 
en månad var för länge. Men nu vet jag att jag behöver mer 
hjälp, och det kan ta lång tid. Det kanske inte räcker med ett 
år, för det är ju livslångt…Det är ju fortfarande svårt att 
hantera tanken på att aldrig kunna dricka mer. För mig inne-
bär det en sorg, att inte kunna dricka alkohol normalt, som är 
gott också till och med. Jag grät en hel dag när jag tog min 
första antabus. 35 (Kv, Ekebylund, Alk, 38 år, Motiverad) 

Ett fåtal intervjuade menar i stället att de blivit motiverade till någon 
sorts förändring eller till behandling under tiden i LVM-vård. Dessa 
(en omotiverad och fem motiverade, enligt gruppindelningen) talar 
om att något har hänt med deras personliga inställning till livet och 
framtiden. Den kvinna som tillhör den omotiverade gruppen, menar 
inte att någon behandlingsmotivation infunnit sig, men att hon där-
emot förstått att hon måste dricka mindre. En man från den motive-
rade gruppen, menar att viljan och övertygelsen, som fanns redan 
före omhändertagandet, blivit allt starkare under inflytande av LVM-
hemmets adekvata behandlingsprogram och bemötande. Övriga 
personer med denna inställning ger mindre precisa beskrivningar av 
eventuella förändringar och av vad som har varit verkningsfullt. 
Gemensamt för dem är att de under tiden i tvångsvård kommit till 
någon slags insikt om att livssituationen är och har varit ohållbar.  
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Motivationsarbetet är helt okej, tycker jag. Det går ju i lagom 
takt. Det är inga snabba saker utan man tar det successivt. Jag 
tycker att det går i min egen takt, man hinner smälta det ena 
innan det andra kommer. Sen har man ju egna tankar medan 
man är sysselsatt här också på LVM. (//) Till exempel om vi 
har en grupp, en föreläsning, det vi får höra då det måste jag 
själv tänka över efter föreläsningens slut. För att sen övergå 
till ett enskilt samtal med min kontaktperson. Man går liksom 
igenom det för sig själv, om man säger så. Man har tid på sig 
att smälta föreläsningen, vad jag tycker och var jag står själv. 
M: Tycker du att det här motivationsarbetet har förändrat dig 
som person? Det man har lyckats göra här, har det förändrat 
dig? 
IP: Ja, det tycker jag. Det har fått mig att starta på nytt kan jag 
säga. Tankemässigt, känslomässigt, dagliga rutiner. Jag har ju 
kommit liksom tillbaka. 6 (Man, Älvgården, Alk, 27 år, Moti-
verad) 

Här beskrivs upplevelsen av den positiva förändringen i termer av 
att missbrukaren har blivit sig själv på nytt. Nedan exemplifieras när 
en attitydförändring inträffat under institutionsvistelsen, utan att 
denna anses bero på just tvångsvårdens förmåga att förbättra de 
intagnas motivation.  

(//) Men när det har gått en viss tid, när man har suttit inlåst 
för länge, då känns det som ett straff, för då vill man ut. För 
att det känns meningslöst att vara här om man har fått moti-
vationen till behandling. 
M: Men nu då, när du har varit under tvång i nästan sex må-
nader, hur känns det då? 
IP: Nödvändigt. Jag har inte fått viljan att sluta förrän nu, 
förra veckan då fick jag den…fast tidigare har det varit för 
familjens skull. Även fast jag hade önskat att jag hade viljan, 
men jag hade den inte ändå. Men jag fick den (viljan) förra 
veckan. Så nu går det lättare allting. 
M: Hur kom den viljan då? 
IP: Jag vet inte. Den bara kom.  
(//) M: Tror du att det beror på LVM-hemmet Rebecka? 
IP: Nej, jag tror att det beror på att jag är så…allt ska ske på 
mitt sätt. Om jag hade fått den viljan på behandlingen (jämlikt 
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LVM § 27), då hade jag känt mig hjärntvättad. Så jag var 
tvungen att få den själv kanske. Så att jag visste att ingen har 
tutat i mig nånting, utan att jag har bestämt mig själv. 21 (Kv, 
Rebecka, Nark, 23 år, Motiverad) 

Även om kvinnan uppfattar att ingen har ”tutat i” henne behand-
lingsmotivationen, kan förändringen av inställning tolkas bero på att 
tvångsvården har så att säga verkat utan att synas. Kanske är hennes 
fall ett exempel på när LVM medverkat till förbättrad motivation. 
Hon får under en längre period vara ifrån missbrukarmiljön, prova 
olika behandlingsformer, längta efter frihet och känna att den nyli-
gen väckta viljan till förändring ”kommer inifrån”. Det är intressant 
att kvinnan så förbehållslöst hävdar att hon saknade förändringsvilja 
under behandlingstiden i öppnare institutionsvård jämlikt LVM § 27; 
ett vårdarrangemang som den intagne enligt regelboken kvalificerar 
sig till genom att vara motiverad.  

Några intervjupersoner är av den uppfattningen att ett omhän-
dertagande med avgiftning, för somliga, kan vara en tillräcklig åtgärd 
för att få dem att inse det problematiska med situationen och dess-
utom vilja förändra den. Det nämns dessutom att lättpåverkade och 
osjälvständiga människor med inte alltför grava missbruksproblem är 
de som tvångsvården kan motivera.  

Majoriteten är dock mer skeptiska till att LVM-vården skulle 
kunna skapa behandlingsmotivation. Man menar att tvånget i sig 
vanligtvis förhindrar en positiv förändring och att man inte kan bli 
motiverad genom yttre påtryckningar. Enligt resonemanget förklarar 
dessa omständigheter varför tvångsvården uppvisar så undermåliga 
resultat och varför de så kallade ”hopplösa fallen” aldrig erfar någon 
förbättring.  

Man måste vilja själv: Oavsett om man anser att tvångsvården kan 
vara till hjälp för någon eller inte, så är den dominerande uppfatt-
ningen att viljan till förändring måste ”komma inifrån”. Hela 69 pro-
cent hävdar att man måste vilja själv eller att tvånget bara försämrar 
motivationen. Förändringsprocessen tar lång tid och handlar om att 
nå mognad. Vissa (huvudsakligen narkotikamissbrukare) talar om 
vikten av att ”knarka färdigt” eller ”nå botten” (t.ex. överdoser, om-
händertagna barn, brustna relationer, sjukdomar, LVM-vård osv.) 
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och att det endast är därefter som den genuina förändrings- och be-
handlingsmotivationen kan infinna sig. Ett par är dock av åsikten att 
tvångsomhändertaganden i sig kan frammana och symbolisera er-
farenheten av att ha ”nått botten”.  

Andra (huvudsakligen alkoholmissbrukare) menar också att viljan 
till förändring aldrig kan pådyvlas utifrån, men betonar ändå att po-
sitiva intryck och förbättrade levnadsomständigheter (t.ex. goda so-
ciala relationer, möjlighet till ansvarstagande, lugn och avkopplande 
miljö, hjälp med materiella problem osv.) kan vara steg i rätt riktning. 
Etablerandet av motivation underlättas, men åtföljs inte nödvändigt-
vis av att ens situation förbättras och man lär sig se mera ljust på 
framtiden.  

Missbrukarnas inställning till om just LVM kan förbättra behand-
lingsmotivationen ger sammantaget en något tvetydig bild: Tvångs-
ingripanden kan vara effektiva då de fungerar som tankeställare 
och/eller då de resulterar i förbättrade sociala eller materiella om-
ständigheter. Problemet är dock, för det första, att flertalet inte anser 
att de är i behov av någon tankeställare. För det andra talar deras 
erfarenheter och trosföreställningar som regel emot det, att tvångs-
vården leder till sådana förbättringar som krävs för att man ska 
kunna tro på ett missbruksfritt liv. Summa summarum: man ska 
först vara motiverad och sedan söka och få den vård man tror är 
lämplig.  

Tar du in någon som är inne i missbruket och inte har någon 
motivation, då vill ju inte han…han blir ju bara förbannad 
eftersom man rycker bort honom från hans godisaffär, där 
han har droger och allting. Han blir bara förbannad och då 
kan man ju inte motivera en människa, för man kan ju inte slå 
någon så att han slutar att droga. Tillfälligt kan man göra det, 
men då är det ju inte ens egen vilja. Utan det är viljan man 
måste komma åt. Annars får man hjärntvätta eller…ja, lobo-
tomi har vi ju också. 30 (Man, Hessleby, Nark, 35 år, Tvek-
sam) 

(//) Jag vet inte om man ska ha tvång, men det är ju vård folk 
behöver i vilket fall som helst. Att springa ut på gatan och ta 
alkoholister eller narkomaner som har hållit på i tio år, och 
sen låsa in dom i tre månader och tvinga dom till det, och sen 
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släppa ut dom, det kan ju bara gå åt ett håll. Jag har inte läst 
statistik, men jag ser ju att alla som sitter här känner varann 
sen andra hem. Alla har varit här förut, utom jag. Det är 
samma människor som cirkulerar runt hela tiden. Och det ty-
der ju på att det inte funkar. Det var likadant på LVM-hem-
met X, alla kände varann. Alla har träffats förut på de andra 
hemmen i Sverige. 28 (Man, Hessleby, Lösningsmedel, 38 år, 
Omotiverad) 

Utsagorna ovan speglar den uppgivna föreställningen om att LVM 
inte motiverar, utan tillämpas om och om igen på ett antal ”hopplösa 
fall”. I citatet nedan ges dock ett exempel på att notoriska LVM-
klienter till slut kan bli behandlingsmotiverade, att graden av moti-
vation kan öka och minska samt att de yttre omständigheterna är 
synnerligen viktiga. Det gäller att den intagne blir positivt bemött 
och uppmuntrad när förändringsviljan tillfälligtvis har infunnit sig.  

Under mina femton första LVM var jag bara negativ till all-
ting. Jag har tänkt så under alla år. Men det är de två senaste, i 
och med att jag fick rätt kontaktmän. Då försökte jag verkligen 
och jag var ärlig mot dom. Jag försökte allt vad jag kunde och 
var till och med kvar frivilligt under jävligt lång tid. Men då 
såg jag att det gick framåt för mig. Men nu är jag inte på 
den…nu har jag liksom tappat sugen. Det får gå som det går 
och nu tänker jag mer negativt. 
M: När du berättar det för någon som jobbar här, hur ser de 
på det? 
IP: Det är sällan jag gör det, för jag vet att det är meningslöst. 
De kör med ”barnsnack” mer eller mindre. Jag har testat det. 
”Nu ska du inte tänka så. Det ska nog gå bra det här!” och 
sånt jävla snack orkar jag inte höra på. Utan jag vill ha svart 
på vitt, helt enkelt. (//) Jag skulle ju vilja ha det här avskrivet 
först och främst. Men det kommer jag inte att få. Det är nog 
bara jag själv som kan hjälpa mig, och då måste jag försöka 
också. Och det är att söka lägenhet och trycka på dom så 
mycket jag kan, så att jag får hjälp den vägen. Jag får helt en-
kelt tjata på dom. Och sen är det bara ”fifty-fifty” att jag 
sticker emellanåt. 33 (Man, Hessleby, Bland, 43 år, Motiverad) 

Här framgår tydligt att personalen kan upplevas som mycket bety-
delsefull för möjligheten att realisera förändringsstrategier. Mannen 
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verkar dock inte helt nöjd med bemötandet, utan konstaterar senare 
under intervjun att han med 90 procents säkerhet kommer att supa 
ihjäl sig inom en snar framtid. 

Nästa citat ger en god sammanfattning av intervjupersonernas syn 
på motivationsarbetets förutsättningar inom tvångsvården. Här häv-
das hur svårt det är att motivera de omotiverade, men att chanserna 
ändå måste vara störst i vårdens inledningsskede. Då kan man som 
missbrukare njuta av drogfriheten och i lugn och ro se sig om efter 
ett adekvat öppet behandlingsalternativ.  

(//) Sen det här att, känner man inte själv att det är rätt tid-
punkt, att nu kan jag satsa och försöka lägga av, så finns det 
ingen annan som kan göra det åt en, hur många jävla låsta 
dörrar det än finns omkring en.  
(//) M: Tror du att tvångsvården kan förbättra någons be-
handlingsmotivation, eller motivation till att vilja förändra sitt 
liv? 
IP: Ja, någon kanske…en på miljonen. Men jag vet inte. Du 
menar då att de kommer in utan egen motivation och sen blir 
motiverade här? Jag tror inte att det finns någon sån männi-
ska. Men jag bara lyssnar på de tjejerna som är här och som 
har varit här i några månader…Det är ingen som har ställt in 
sig frivilligt, alla har blivit plockade av polisen och sen kom-
mit hit. Och hade de en liten gnutta av vilja att lägga av så har 
den försvunnit. Så att jag vet inte om jag tror det. (//) Jag 
menar, den första tiden man är inne på ett LVM så kan man 
ju ha en viss motivation. Då har man precis blivit ren och kan 
upptäcka att det är ganska häftigt, om man har varit drogad 
rätt så länge. Då kan man ju ha en motivation till att vilja 
lägga av. Men blir man sittande på ett sånt här ställe, som jag 
också har exempel på tjejer som har blivit….som har suttit av 
sex månader och sen gått ut igen. I slutet, när de är på väg ut 
så är det ju bara knark, knark och återfall som gäller. Så ska 
det ha någon jävla mening, de här sex månaderna, då ska man 
ju plocka personen i ett tidigt skede, och sen så fort som 
möjligt, efter ett par veckor, ska man helst kunna åka ut och 
titta på behandlingshem och göra studiebesök. När man fort-
farande kan ha någon motivation kvar. 23 (Kv, Rebecka, 
Nark, 24 år, Motiverad) 
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Det gäller alltså att undvika den händelselösa och destruktiva vänte-
tiden på sluten avdelning, där pratet om och längtan efter ruset 
kommer som ett brev på posten. 

Vad är motivationsarbete och finns det på LVM-hemmet? 

Tabell 9. Omotiverades, tveksammas och motiverades fördel-
ning över olika svarstyper på frågan om motivationsarbete 
finns på LVM-hemmet. Procent (frekvens inom parentes). 

 Omotiverade 
(n=12) 

Tveksamma 
(n=16) 

Motiverade 
(n=22) 

Totalt 
(n=50) 

Adekvata insatser - 6 (1) 27 (6) 14 (7) 
Inga insatser 75 (9) 69 (11) 64 (14) 68 (34) 
Bristfälliga insatser 25 (3) 25 (4) 9 (2) 18 (9) 

 
Precis som vad gäller inställning till aktuell vårdform är det få som 
värderar LVM-hemmets behandlingsmotiverande insatser positivt 
(se tabell 9). Utöver de fyra som var odelat entusiastiska till institu-
tionernas behandlingsinslag, tillkommer här en man från den tvek-
samma gruppen och en kvinna från den motiverade. Gemensamt för 
dessa sex personer är att de har blivit föremål för motiverande insat-
ser som dessutom anses vara någorlunda adekvata och effektiva. 
Man nämner sammantaget betydelsen av nykterhet, enskilda-/grupp-
terapisamtal, förläsningar, intresserad och kunnig personal, stöd från 
personal och intagna, successiv arbetstakt i rehabiliteringen, lugn och 
ro samt, slutligen, positiva intryck som ökar framtidstron och själv-
förtroendet och samtidigt avleder uppmärksamheten från det obe-
hagliga tvånget.  

M: Vad tror du att man menar med att LVM-hemmet sysslar 
med motivationsarbete? 
IP: Ja, det kan de syssla med…ja, motivationen…den är ju 
ibland låg. Men här kör de väl med lite gruppsamtal och fö-
reläsningar. Det skulle vara det i så fall då…om det fastnar.  
M: Har du blivit föremål för såna insatser? Har du varit med? 
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IP: Ja, hela tiden jag har varit här har jag varit på dom. (//) 
Det här tycker jag är ganska bra. För det är seriöst och 
så…jag har varit med på andra ställen och det har knappt va-
rit någon diskussion alls, utan det har varit bara förvaring. 
Här bryr de sig i alla fall. Så att på det viset är det bättre. 
M: Upplever du att det här motivationsarbetet förändrar dig 
som person? 
IP: Ja, nykterheten för mig, som har haft så drastiska omstän-
digheter så är det väl nykterheten. Den kanske ingår i mo-
tiva…eller gruppsamtalen. Det är jävligt nyttigt om man har 
det som jag. (//) Jag kan ju inte snacka skit om de grejerna. 
För det är jobbigt alltså, men det behövs. Jävligt smärtsamt, 
men det får man ju tåla om man ger sig in i det. Det är bara 
att kämpa, för jag måste ju bort ifrån min situation. Det kan 
jag ju, än så länge. 
M: Kan tvångsvården förbättra din behandlingsmotivation? 
IP: Det var en svår fråga….Jag får väl erkänna att den håller 
på att göra det nu i alla fall. Men de andra två LVM:en jag har 
haft, då har det varit noll. Då har det snarare varit tvärtom. 
Man kommer ut med hat…hat och stress, inre stress alltså. 
Orolig och jävlig. Sämre än innan. 3 (Man, Älvgården, Alk, 42 
år, Motiverad) 

Återigen ett exempel på hur smärtsamma förändringsprocesser kan 
upplevas vara. Citatet belyser också hur svårt det kan vara att ”er-
känna” att motivationen stärks och att förändringen äger rum i ett 
vårdsammanhang man egentligen ogillar.  

I övrigt är denna typ av erfarenhet mycket ovanlig bland intervju-
personerna. Som framgår av tabell 9 anser en klar majoritet att de 
inte blivit föremål för några motiverande insatser under vistelsetiden 
fram till intervjun, eller också framförs kritik gentemot det lilla man 
sett av dem.  

Man kan beskriva den dominerande värderingen av LVM-hem-
mets motivationsarbete närmast som en motsats till hur de uppskat-
tande talar om LVM-hemmets verksamhet: Enskilda samtal, grupp-
samtal och föreläsningar är meningslösa, alltför ytliga eller alltför få 
(särskilt kvinnorna betonar att de enskilda samtalen är för få). Perso-
nalen är okunnig och/eller ointresserad och man är tvungen att 
kämpa och ”göra jobbet själv” för att komma vidare i vårdsystemet. 
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Sysselsättning finns det för lite av och den som existerar är sällan 
anpassad till de intagnas önskemål och behov. Stämningen bland 
personal och intagna är inte konstruktiv utan leder till försämrad 
motivation och ”längtan efter frihet”. Ett par missbrukare nämner 
dock att den eländiga situation man befinner sig i på LVM-hemmet i 
sig fungerar motiverande för annan missbrukarvård. Man vill inte 
uppleva något liknande igen och vill inte bli som de ”hopplösa fall” 
man haft möjlighet att umgås med. Givetvis är detta en mycket grov 
beskrivning. Så anser till exempel vissa att något av ovan nämnda 
inslag fungerar tillfredsställande, men att värderingen av motiva-
tionsarbetet sammantaget blir negativ.  

M: Vad tror du att man menar med att LVM-hemmet sysslar 
med motivationsarbete? 
IP: Jag vet inte för jag har aldrig fått någon motivation på ett 
LVM-hem. Det är bara något de skriver för att det ska låta 
fint. Det enda man gör här är att titta på TV och röka och det 
kan man inte bli motiverad av. Det gör man på alla LVM-
hem. 
M: Finns det inga speciella insatser som man säger är motive-
rande? 
IP: Nej, inte ett skit. 
M: Inga samtalsgrupper? 
IP: Nej. 
M: Enskilda samtal? 
IP: Jo, jag har haft ett samtal på två månader. 
M: Med en psykolog eller något sånt? 
IP: Nej, med mina så kallade kontaktpersoner. Men jag fick 
själv begära det samtalet. Jag får ju själv leta i de här LVM-
böckerna efter andra behandlingshem och ringa och fråga om 
det finns plats. För de har inte gjort ett skit för mig någon 
gång. 
M: Varför är det så här tror du? 
IP: Det är deras jobb att gå här och låsa upp och laga mat åt 
oss. Det är det enda de gör. Men jag vet inte, de bryr sig väl 
inte. De har ju sitt på det torra. 51 (Man, Hessleby, Nark, 33 
år, Motiverad) 

Notera att detta mycket negativa uttalande kommer från en motive-
rad person som fortfarande avser fortsätta med frivillig missbrukar-

 159 



Kapitel 6 

vård. Tvångsvården betraktas som en fördärvlig transportsträcka 
man måste ta sig igenom för att senare få rätt behandling. Bristen på 
aktivt engagemang och stöd från behandlingspersonal uppfattas som 
ett avgörande problem.  

Det finns dock de som har en helt annan syn. Mannen nedan an-
ser sig ha blivit motiverad under tiden i tvångsvård och beskriver 
samma LVM-hem på följande sätt. 

M: Vad tror du att man menar med att LVM-hemmet sysslar 
med motivationsarbete? 
IP: Det är ju för att få igång tankeverksamheten och få igång 
mitt eget initiativtagande…”Sätt igång och gör nånting själv 
och känn att du har gjort det!”…att det är jag som har gjort 
det här och inte LVM-hemmet. Man kan ju inte stå på deras 
ben, det går ju inte. Men känner jag att jag gör något bra, att 
jag har genomfört det här med utslussningen härifrån till ett 
bra behandlingshem, då känner man ju att man klarar sig. Att 
det var jag som tog tag i det hela. 
M: Är det så de jobbar här, att få dig att känna att det är du 
som har gjort något? 
IP: De vill ju få varje intagen att känna att de gör något själva 
och att personalen bara finns till hands. De ger lite stöd och 
hjälp. Om det krånglar så hjälper de till. Man får känslan när 
man själv gör det mesta av jobbet. 
M: Är det bra eller dåligt? 
IP: Det är ju till största delen positivt, att jag får känslan av att 
göra det. Att inte de sitter och gör allting åt mig, för då kan ju 
inte jag göra något när jag kommer ut ändå. För många är det 
ju negativt om andra gör jobbet. Det finns ju en kille här som 
inte är vid så god vigör. Han orkar inte gå och handla och då 
gör personalen det. Men jag menar, när jag kommer ut här-
ifrån, vem fan ska handla åt mig då? Det är väl ingen som har 
tid att springa och handla åt mig. Det måste jag ju klara av 
själv. Det är ju där man måste börja. 54 (Man, Hessleby, 
Nark, 37 år, Motiverad) 

Som framgår kan samma institutions verksamhet (eller vårdideologi) 
betraktas både som potentiellt gynnsam och ogynnsam för den per-
sonliga utvecklingen. Utifrån detta kan det antas att den resterande 
vårdtiden på LVM-hemmet har betydelse för motivationen. Som 
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visats tidigare i detta kapitel menar de allra flesta att en ursprunglig 
behandlingsmotivation ofta avklingar när omständigheterna är 
olämpliga och leder till missnöje. Studeras intervjupersonernas reso-
nemang kring vårdtidens betydelse lite närmare, visar det sig också 
att många är rädda för att ”bli sittande” för länge. De som tror på 
långa vårdtider, eller hävdar att dessa åtminstone inte inverkar men-
ligt på motivationen, är i stället relativt få. Endast 11 missbrukare, 
företrädesvis från den motiverade gruppen, är inte helt övertygade om 
den resterande vårdtidens negativa betydelse. 

Sammanfattning 
Intervjupersonernas värdering av den aktuella LVM-hemvistelsen är 
mycket nyansrik och svår att sammanfatta. Här följer dock ett för-
sök:  

De flesta anser att de konkreta tvångsmomenten är såväl krän-
kande som obefogade. Somliga accepterar kränkningarna och menar 
att de ju ändå syftar till att hjälpa. Väldigt få är helt nöjda med be-
handlingen de erbjuds på LVM-hemmen. Majoriteten saknar den i 
stället helt, eller anser att det finns för lite av sådana insatser man 
tror är lämpliga. En grov karakterisering av de olika gruppernas do-
minerande inställning ger att de omotiverade är förvånade över att 
LVM-hemmens meningslösa verksamhet ens kallas för behandling. 
De tveksamma är mer besvikna och anser att tvång och behandling 
överhuvudtaget inte går ihop, medan de motiverade är förtröstans-
fulla kring att det framöver kommer att bli vårdmässigt bättre. De 
flesta, oavsett motivationsgrupp, hävdar att tvånget och inlåsningen 
är psykiskt påfrestande, men åtminstone förbättrar det fysiska måen-
det och ger möjlighet att under en ofta välbehövlig drogfrihet sköta 
praktiska problem. Var tredje intervjuad missbrukare anser att ingri-
pandet från myndigheternas sida trots allt var nödvändigt. Dessa är 
huvudsakligen kvinnor. Vad gäller värderingen av atmosfären och 
bemötandet på LVM-hemmet avviker de omotiverade från övriga 
grupper. Man beskriver institutionsmiljön i negativa termer, som en 
destruktiv förvaringsplats eller ett dårhus. De tveksamma och de 
motiverade talar i stället om att det är bra stämning och att LVM-
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hemmet är tryggt och lugnt. Personalen anses av majoriteten, oavsett 
motivationsgrupp, vara ”snäll och trevlig”, även om det nära nog 
bara är de motiverade som också bedömer att den är kompetent och 
kan bedriva god missbrukarvård. 

En betydande andel av intervjupersonerna (37 procent) menar att 
de strävade efter förändring/behandling redan före tvångsomhän-
dertagandet. Dominerande för urvalsgruppen (69 procent) är också 
talet om att man måste vilja själv för att kunna bli förändrings-/be-
handlingsmotiverad, eller om att tvånget i värsta fall försämrar moti-
vationen. Såvida inte den intagne redan har bestämt sig för att för-
ändra situationen, spelar vistelser på LVM-hem liten roll för rehabili-
teringen. Ett fåtal, huvudsakligen från den motiverade gruppen, be-
skriver att de under tiden i LVM-vård har blivit (eller blivit mer) vil-
liga till förändring/behandling. Effektivt motivationsarbete ska enligt 
dem bestå av möjlighet till nykterhet, enskilda- och/eller gruppsam-
tal, föreläsningar, intresserad och kunnig personal, stöd från personal 
och intagna, successiv arbetstakt, lugn och ro samt positiva intryck. 
Merparten av intervjupersonerna är dock kritiska till eller helt utan 
erfarenhet av LVM-hemmens motivationsarbete. De insatser/aktivi-
teter/omständigheter som lyfts fram av de positiva, anses av de ne-
gativa lysa med sin frånvaro eller fungera otillfredsställande. Man ut-
trycker även oro för att den återstående tiden i LVM-vård kan leda 
till att det eventuella intresset för fortsatt rehabilitering avtar.  

 

 162



Syn på tvång och eget handlingsutrymme 

 163 

KAPITEL 7 

Syn på tvång och eget handlingsutrymme 
 

Under intervjuerna ställdes frågor kring missbrukarnas övergripande 
och principiella inställning till LVM. Det gällde teman som om 
tvånget innebär ett skydd eller ett straff, om man kan tänka sig att 
LVM-anmäla någon annan och skillnaden mellan tvångsvård och 
fängelsestraff. Dessa presenteras i avsnittet nedan, och i avsnittet 
därefter de intagnas syn på frihet, handlingsutrymme och strategier. 

Övergripande värdering av LVM 
Skydd eller straff? 
Vid datainsamlingen försökte jag ”fånga” missbrukarnas principiella 
uppfattning om LVM som samhällsfenomen. Trots att endast få har 
en absolut åsikt i frågan, går det att särskilja dem som huvudsakligen 
anser att LVM innebär ett skydd, från dem som huvudsakligen anser 
att lagstiftningen fungerar straffande. Utöver dessa personer finns ett 
antal som inte talar om någon av aspekterna (eller om båda två), vars 
svar i det följande något förenklat betecknas som varken/eller. Tre 
personer fick aldrig frågan eller uttryckte sig på ett sätt som omöjlig-
gjorde en bestämning av inställning. I tabell 10, nedan, visas motiva-
tionsgruppernas svarsbild tillsammans med stödord för argumenten 
som används. 
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Tabell 10. Omotiverades, tveksammas och motiverades fördel-
ning över olika svarstyper kring frågan om hur man ser på 
LVM. Stödord för argument. Procent (frekvens inom parentes). 

 Omotiverade 
(n=12) 

Tveksamma  
(n=16) 

Motiverade 
 (n=23) 

Skydd 
Varken/eller 
Straff 
 

25 (3) 
25 (3) 
50 (6) 

 

13 (2) 
13 (2) 

75 (12) 
 

70 (16) 
13 (3) 
17 (4) 

 
Argument: SKYDD:  

Om endast svåra fall  
Om ej upprepade 
LVM 
Om goda resultat 
VARKEN/ELLER:  
”Soc” får lugn & ro  
Samhällsekonomiskt 
positivt 
Inlåsning är konstigt 
skydd 
STRAFF:  
”Soc” statuerar 
exempel 
Fel livsstil 
Människorov 
LVM skyddar andra 
 

SKYDD:  
Lika tvingad av dro-
gerna 
Om goda resultat (ett 
stopp) 
Nyttigt, trots allt 
VARKEN/ELLER:  
”Soc” får lugn & ro 
Livräddning, men 
resultat? 
LVM ser bra ut för 
samhället 
STRAFF:  
Dåliga resultat 
Fel livsstil 
Få rent på gatorna 
Inga resurser, ingen 
vård 
Om ej döende 
Skrämseltaktik från 
”soc” 
Jagad som miss-
brukare 
 

SKYDD:  
Får vård 
Livräddning 
Avbryter akut miss-
bruk 
Nyttigt, trots allt 
Om ej för lång tid 
Eftersom döende 
Om goda resultat (ett 
stopp) 
LVM är det enda 
rätta 
VARKEN/ELLER:  
Fel livsstil, men 
samh. bryr sig åtmin-
stone 
Stressfaktor  
Beror på LVM-hem 
STRAFF:  
Fel livsstil 
Få rent på gatorna 
Fel att tvinga 
Dåliga resultat 

 
Bland de omotiverade är skydd-svaren villkorsbaserade (Om det 
vore så här, så anser jag…!). I dagsläget lutar man åt denna stånd-
punkt men anser samtidigt att svaret egentligen beror på hur illa 
däran missbrukaren är, hur många gånger han/hon tidigare blivit 
omhändertagen och på om LVM verkligen räddar liv. Tvångsvården 
anses fungera skyddande så länge lagen tillämpas med försiktighet 
och den leder till förbättring. Övriga omotiverade är mer kritiskt 
inställda. Varken/eller-svaren hänvisar i denna grupp till att social-
tjänsten för en tid slipper ha kontakt med problematiska individer 
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eller till att samhället låser in missbrukare av rent instrumentella och 
inte behandlingsideologiska eller humanitära skäl. 

M: Ser inte du tvångsvården som ett skydd på något sätt? 
IP: Nej. Alltså jag nekar inte till att det finns en och annan 
person som verkligen behöver det. Men, så här är det, att de 
som är riktigt jävla nerkörda, de får inte ens LVM. För dom 
skiter de i…”Äh, de dör snart. Låt dom dö bort!”. Så resone-
rar socialförvaltningarna. Och sen de som är i början av sin 
missbrukarkarriär, de har ju liksom inte kommit så pass långt 
att de får LVM heller. Utan det är mellangruppen, det är de 
som drabbas av det. Så långt har det gått. 
M: Är tvångsvården ett straff i stället? 
IP: Det är väl i samhällspreventivt syfte. Man kostar ju 
mycket mycket pengar när man är ute, i och med att man gör 
brott och så där för att få pengar till knark. Och det drabbar 
ju polisen, rättsväsendet, sjukhus, fysisk vård och så vidare. 
Och allt det där tillsammans belastar ju samhället, man kostar 
ju säkert mera när man är ute i aktivt missbruk än när man är 
på LVM. Det är bara en fråga om pengar. Det är inte frågan 
om någon jävla humanitet, det är inte det. Det ser man ju nu 
när man drar ner på den frivilliga vården, och drar ner på 
LVM-vården också. Jag anser att LVM-vården är förkastlig 
för att de pengarna skulle kunna användas bättre, på folk som 
är motiverade och som söker hjälp själv. 34 (Man, Hessleby, 
Nark, 42 år, Omotiverad) 

De omotiverade som säger att tvångsvården är ett straff, menar att 
de på ett eller annat sätt blir utsatta för övergrepp mot den egna 
personen. Man upplever sig vara ett rov för myndigheter som, via 
vårdsystemet, egentligen bara kontrollerar och disciplinerar. 

(//) Men bara för att man är den man är och att man tycker 
om att använda narkotika så blir man inlåst för den person-
ligheten, den individen. Och det tycker jag är sjukt, att bli 
straffad för att man är den man är…en annorlunda individ 
som tydligen skrämmer de andra. 31 (Man, Hessleby, Nark, 
23 år, Omotiverad) 
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M: Du ser det här som ett straff förstår jag? 
IP: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag har ju överskridit reg-
lerna tydligen, och då måste de väl på något sätt visa upp ett 
exempel på att så här kan det gå. Skicka iväg mig på behand-
lingshem, trots att de vet att det här inte ens är den minsta 
form av behandling utan bara en fråga om att förvara, att låsa 
in. 29 (Man, Hessleby, Alk, 50 år, Omotiverad) 

De tveksammas inställning liknar de omotiverades. Några personer 
ser samhällssingripandet som ett skydd, men är samtidigt skeptiska 
till om det verkligen fungerar positivt. 

Det är väl inget straff direkt, det är det väl inte. Men jag vet 
inte om just det här med tvångsvård…jag menar, jag tror inte 
att man kan göra så jävla mycket åt ett missbruk om inte per-
sonen själv vill göra något åt det. Och visst, det kan ju vara 
bra liksom att ta hand om folk när de är så dåliga att de håller 
på att dö. Men ett halvår…jag tror, att vill man inte så skiter 
man i det. Då går man bara här och har det tråkigt eller gör 
vad fan som helst. Jag tror inte att det är någon skillnad när 
man kommer ut sen om man inte vill. Men det är ju bra om 
man kan ta hand om dom som är väldigt illa däran…ta tag i 
det. 
M: Så det är mera ett skydd än ett straff? 
IP: Ja, ja. Det är ett skydd i alla fall. (//) Det kan nog vara bra 
för en del. Men jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. 
Det är i alla fall ingen som tar skada av det, även om det kan-
ske inte gör någon nytta i vissa fall. (//) Man är ju på sätt och 
vis lika tvingad där ute av drogerna. På något sätt är det nog 
en schysst chans att få göra nånting, om man vill. 46 (Man, 
Älvgården, Nark, 21 år, Tveksam) 

Också i denna tveksamma grupp nämns att tvångsvården varken 
handlar om att samhället skyddar eller straffar missbrukare. En person 
konstaterar till exempel att lagens intention givetvis är att hjälpa och 
värna om dem som har det svårt, men att det man hittills vet om 
behandlingsresultat pekar mot att LVM i praktiken innebär en me-
ningslös inlåsning. En annan menar, vilket också förekommer bland de 
omotiverade, att socialtjänsten tillämpar tvångsvård för att få lugn och 
ro, men att den kraftfulla lagstiftningen dessutom fyller ett högre syfte.  
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Jag tror att det ser bra ut att ha en sån här jävla lag. Det ser 
humant ut på något sätt. Folk får inte missbruka, och det är 
väl ett politiskt syfte av något jävla slag. Det är ju dubbelmo-
ral, typ som i Amerika, fast de inte har den här lagen. Men det 
finns säkert användning för den på något område. För de 
högt uppsatta som är ute i politiken…för det låter ju bra. Folk 
får inte supa ihjäl sig, folk får inte ta livet av sig. Och folk får 
inte störa andra. 30 (Man, Hessleby, Nark, 35 år, Tveksam) 

Även de tveksammas straff-svar handlar om att tvångsvården inte 
kan betraktas som något annat än ett straff efter att själva ha blivit 
jagade, behandlade som kriminella eller bemötta som misslyckade 
individer med olämplig livsstil. Här beskrivs också upplevelsen av att 
LVM används för att låsa in missbrukare trots att de inte begått nå-
got brott.  

För mig är det ju så, att poliserna har varit efter mig ganska 
länge och försökt sätta dit mig för narkotikabrott. Och så har 
de inte lyckats med det, de har inte tagit mig för ringa narko-
tikabrott på hur länge som helst. Men nu tar de in en för 
LVM i stället, då får de iväg en från stan. Jag tycker att det 
verkar som deras sätt att jävlas på. De får iväg en. När de inte 
lyckas få in en på kåken så vill de ha iväg en på sex månader. 
Då är de nöjda och har blivit av med mig en liten tid i alla fall. 
Så det är ju ett straff. 40 (Man, Rällsögården, Nark, 20 år, 
Tveksam) 

En skillnad är att fler i den tveksamma gruppen nämner att straff-
aspekten beror på i vilken utsträckning man förutom inlåsningen 
också blir föremål för en fungerande behandling. Föreställningen 
finns också om att den nuvarande negativa inställningen antagligen 
kommer att ändras om man i slutändan får ett bättre liv. 

Jag ser det nog mest som ett straff. Eftersom man inte har 
erbjudit någon annan form av rehabilitering, utan jag blir in-
låst här. Och några adekvata åtgärder för att jag ska förändra 
mitt beteende på sikt, det finns ju inte. 41 (Man, Rällsögår-
den, Alk, 55 år, Tveksam) 

Det är klart att det här känns som ett straff, men jag vet inte 
om…om några år så tror jag faktiskt att jag kommer få en 
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annan syn på det. Det tror jag. Jag tror att jag kommer att se 
det som att det var typ en räddning för mig från mina psyko-
ser. För hade jag fortsatt med mitt återfall så hade jag väl an-
tagligen gått in i en ny psykos, för det brukar jag ju göra. 44 
(Kv, Rebecka, Bland, 20 år, Tveksam) 

Flera av de motiverade anser att LVM måste ses som ett skydd redan 
i nuvarande situation, eftersom tvånget faktiskt ger vårdmässiga för-
delar. Vissa menar att de var dödligt sjuka och att LVM räddade livet 
på dem. De ville ha vård, önskar fortsätta den påbörjade rehabilite-
ringen utan återfall i missbruk, och är därför övervägande positivt in-
ställd, även om straff- och kränkningsupplevelser förekommit. 

För mig är det ju ett skydd därför att jag förhoppningsvis kan 
fortsätta att leva. För jag skulle ha varit död inom en snar 
framtid med de skador som jag har inuti mig. Men det gäller 
ju mig personligen. Sen finns det ju andra som är aggressiva 
och går till våldshandlingar mot samhället på olika sätt, så det 
är väl ett skydd för dom och ett skydd för andra medborgare.  
M: Tycker du att det är nånting av ett straff? 
IP: Ja, det känns alltid som ett straff, även om det är ganska 
fritt att gå ut och gå. Men man vet att man är här på tvång. 
Och jag tror inte att det fungerar för någon människa när all-
ting är påtvingat. Då är det lätt att man sätter sig emot och 
blir obstinat. Och sen är det ju kränkande att bli hitkörd i en 
polisbil och allting, och visa upp sig när det är katastrof. Men 
samtidigt är man ju medveten om att det här är sista steget, 
att det har gått för långt. Då behövs det, även om det är fruk-
tansvärt kränkande. Jag menar, man känner sig som om man 
sitter i fängelse. Man har den känslan. Man är berövad sin fri-
het, helt och hållet. 
M: Men tycker du att den nyttan du har fått uppväger det 
obehag som du upplever? 
IP: Ja, för mig, när det gäller det fysiska, så uppväger det. Jag 
var ju med en fot i graven och kunde ha varit i med den andra 
foten också. 35 (Kv, Ekebylund, Alk, 38 år, Motiverad) 
 
Den första tanken, då när det blev tal om det, då var det ju 
som ett straff. Det kändes ju liksom kränkande på något sätt. 
Men när man har varit här ett tag så är det väl ett skydd. Det 
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tror jag nog att man måste inse, att det är det. (//) Tvångs-
vård låter så hemskt på något vis. Jag hade väl aldrig kunnat 
tänka mig att det skulle kunna drabba mig. Tvångsvård, det 
tolkar jag som…ja, om man ser de här så kallade A-lagarna 
som ligger ute på parkbänkar och såna…förr har jag alltid 
trott att det är där tvångsvården kommer in. Men det kommer 
inte till såna som mig och många andra här, många som väl 
ändå har ett något så när bra socialt liv. 
M: Hur känns det att upptäcka det? 
IP: Ja, det känns kränkande på ett sätt. Det gör det ju. Och 
samtidigt känns det ju…ja, hur ska jag säga…samtidigt känns 
det bra. Man är tacksam på ett sätt därför att man kan få 
hjälp. (//) Min syn är ju att den (tvångsvården) måste finnas. 
Det är helt klart. För människors bästa helt enkelt. Och sen 
hur det hela kommer att påverka mitt sätt att leva, det vet jag 
inte. 37 (Kv, Ekebylund, Alk, 51 år, Motiverad) 

Synen på LVM som ett skydd kan också vara villkorad. Här handlar 
det om att ha en positiv inställning då LVM-hemmet är öppet och 
trivsamt, man inte tvingas vara där för länge samt vården också ger 
goda resultat. Det förekommer även mer absoluta åsikter, som att 
tvångsvård genomförs med ett gott syfte och att den är nödvändig 
om samhället ska kunna hjälpa riktigt grava missbrukare. Vidare 
tycks erfarenheten av att vara omhändertagen (i positiv bemärkelse) i 
vissa fall fungera som en motvikt till känslan av att vara utsatt för 
samhällets repression. 

Några motiverade uttrycker dock kritik i samma anda som de 
omotiverade och de tveksamma. De anser att tvångsingripanden är 
meningslösa, att de i vissa fall används rent repressivt och att man 
som missbrukare, på eller utanför LVM-hemmet, får utstå mycket 
kränkningar och stress. 

I mitt fall tror jag att det är mera av ett skydd, för att de (so-
cialtjänsten) verkar bry sig. Jag bor ju i en liten stad och de 
verkar se att jag far illa. Men jag har ju träffat, på tidigare 
LVM-hem som jag har varit på, så har det ju varit många 
unga narkomaner från den så kallade Plattan i Stockholm, och 
där verkar det i stor utsträckning vara så att man vill bli av 
med dom i sex månader, punkt slut. Så att, beroende på var 
man bor och vad man har för missbruk, så kan det vara både 
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ett skydd och ett straff. Inte på samma person, men i olika 
situationer för olika personer. 
M: Känner du nånting av det här straffande i just din situa-
tion? 
IP: Ja, det kan jag göra. Att man bara får ett telefonsamtal per 
dag om det inte gäller myndigheter, och att man inte får gå ut 
och gå ens en gång. Jag menar, till och med i kriminalvården 
har man rätt till en timmes promenad eller till att vara ute i 
luften. Och tar man ett så kallat återfall, då hamnar man di-
rekt i inlåsningen. Dricker man då till, vilket ju är mitt prob-
lem, då låses man omedelbart in. Och det ser jag som ett klart 
straff, för det finns ingen motivering. Jag har många gånger 
haft diskussion här om till exempel varför man inte får 
komma ner på öppna avdelningen igen när man är avgiftad 
och klar. I stället ska man sitta en extra tid, trots att man är så 
att säga somatiskt frisk. Så det ser jag som ett klart straff. 27 
(Man, Älvgården, Alk, 39 år, Motiverad) 

Intervjupersonernas positiva skydd-svar uttrycks ofta under villkoret 
att saker och ting blir som man själv önskar. De negativa straff-sva-
ren hänvisar i stället vanligtvis till absoluta föreställningar om tvångs-
vårdens praktik. Man beskriver sådana ogynnsamma omständigheter 
som brukar tillskrivas tvångsvården av dess belackare; till exempel 
att LVM enbart är disciplinerande, att lagen främst syftar till att 
skydda samhället och andra människor från missbrukarna, samt att 
dess resultat är bristfälliga. De motiverade, och därmed också kvin-
norna, är överrepresenterade bland dem som huvudsakligen ser 
LVM som ett skydd.  

Slutligen är det intressant att så många tycks acceptera det pater-
nalistiska tvånget och att så få ifrågasätter LVM förbehållslöst. Inte 
ens när det gäller att bortse från den egna situationen och beskriva 
en principiell inställning till om (och vilka människor) samhället bör 
tvångsvårda, är det vanligt med ett ovillkorligt avståndstagande. I 
stället anser en klar majoritet (81 procent) av de 52 intervjupersoner, 
vars åsikt kunde fastställas, att tvångsvård bör initieras i akuta situa-
tioner då det är fara för missbrukarens liv eller då han/hon är farlig 
för andra. Den i Sverige vanliga åsikten om att vissa missbrukare i 
vissa situationer måste tvångsomhändertas (Hübner 2001) tycks allt-
så finnas även bland många av de svarande. 
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Av övriga nio personer, som inte anser ens att andra människor 
bör kunna bli tvångsvårdade, är det bara fem som hänvisar till en 
absolut övertygelse om att tvång är förkastligt. Dessa (omotiverade) 
missbrukare hävdar att det aldrig kan vara rätt att beröva människor 
friheten med syftet att vårda dem, oavsett vilka resultat det leder till. 

LVM-anmälan av annan person 
Många intervjupersoner, vilket framgår ovan, beskriver i sina utsagor 
en viss acceptans för tvångsåtgärderna. Ändå är det väldigt få som 
också kan tänka sig att låta denna hållning ge skäl för praktisk hand-
ling. Av de 51 individer, vars ståndpunkt kunde avgöras, hävdar en 
majoritet (69 procent) att de inte skulle initiera tvångsåtgärder för 
andra personer. Argumenten känns igen från tidigare resonemang 
(t.ex. att tvånget inte är effektivt, att det kan upplevas som övergrepp 
och att man generellt sett är emot det) men det finns i detta sam-
manhang också en ny aspekt. Flera nämner att man inte vill lägga sig 
i andras personliga problem och/eller att det inom missbrukarvärl-
den finns en oskriven lag som säger att man inte ”tjallar” eller an-
mäler andra för LVM. Man vill helt enkelt inte stöta sig med vänner 
och bekanta, samt inte heller utsätta dem för något de inte har valt 
(som man själv dessutom har negativa erfarenheter av). Så här ut-
trycker sig en man och en kvinna: 

Nja, inte LVM-anmäla, men jag skulle…nej, men om jag såg 
att det var någon kompis eller nära anhörig som höll på att 
”balla ur” helt och hållet så skulle jag ju prata med honom. Ta 
upp det med honom när han var något så när spelklar…Eller 
om man hade sin egen son…men nej, det skulle vara den 
sista utvägen för att rädda någon…Nej, jag tror inte det. Jag 
skulle i så fall hitta någon annan lösning först, attackera det 
problemet själv med den personen. 48 (Man, Älvgården, Alk, 
44 år, Tveksam) 

Nej, aldrig. Det sitter i ryggmärgen att man inte ”golar”. Det 
skulle jag aldrig göra. 
M: Men är det att ”gola”, att försöka hjälpa någon? 
IP: Ja men det spelar ingen roll, sätta dit någon, hjälpa någon 
eller vad det än är, så finns det bättre sätt att göra det. Jag 



Kapitel 7 

tycker inte att jag har någon rätt att göra det som är missbru-
kare själv…eller har varit det, eller vad det nu blir för nånting. 
Det är andras sak att göra. Jag kan bara försöka föregå med 
gott exempel. Jag har ingen rätt att anmäla någon. 21 (Kv, 
Rebecka, Nark, 23 år, Motiverad) 

Om någon verkligen är illa ute anses detta huvudsakligen vara myn-
digheternas problem eller att lösningen finns i att prata med veder-
börande och uppmana till frivillig vård. Några menar sig dessutom 
vara bättre än vårdsystemet på att hjälpa människor. Man vet hur det 
är att vara missbrukare och förstår vilken ”hjälpattityd” som kan 
fungera när det gäller att få andra att förändra sig.  

De som absolut inte vill LVM-anmäla andra, är dock mindre 
säkra på hur de skulle handla om det gällde en familjemedlem (vilket 
speglas av det första citatet ovan). Denna åtskillnad mellan nära per-
soner å ena sidan, och de mer perifera bekantskaperna å den andra, 
görs även av dem som skulle LVM-anmäla andra. Dessa hävdar att 
det är självklart att man med alla till buds stående medel, inklusive 
LVM-vård, skulle försöka rädda livet på anhöriga.  

M: Så trots att du tycker att det är väldigt jobbigt (att vara 
tvångsvårdad) så kan du tänka dig att få någon annan att utstå 
samma jobbighet? 
IP: Ja, för man dör inte av det. Om jag hade en kompis som 
var i jättedåligt skick, och jag var rädd för att den personen 
skulle ta en överdos, då skulle jag göra det. För det är i alla 
fall livsuppehållande att vara här. Härinne kan jag ju inte dö, 
men det kan jag ju göra där ute. 24 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år, 
Tveksam) 

Av de 16 personer som är villiga att LVM-anmäla någon annan är 
två från de omotiverade, fyra från de tveksamma och resten från den 
motiverade gruppen. Hälften av de anmälningsbenägna är narkotika- 
eller blandmissbrukare och denna andel skiljer sig inte från fördel-
ningen i de olika motivationsgrupperna eller i urvalet av intervjuper-
soner som helhet. Att narkotikamissbrukare skulle vara mer präglade 
av normen att man inte ”tjallar” på andra, tycks därför inte stämma i 
detta sammanhang. 
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Tvångsvård och fängelsestraff 
För att få en tydligare bild av hur intervjupersonerna förhåller sig till 
det aktuella frihetsberövandet ombads de att jämföra tvångsvård och 
fängelse. Det visade sig att drygt var tredje missbrukare i urvalet 
någon gång hade avtjänat ett fängelsestraff. Många fler hade dock, 
oavsett egna erfarenheter, en uppfattning om eventuella skillnader 
och likheter.  

Eftersom både tvångsvård och fängelse handlar om statligt sank-
tionerade frihetsberövanden antogs att frågeställningen kunde vara 
intressant. Antagandet bekräftas av datamaterialet, då jämförelsen 
tycks förekomma bland missbrukarna även utanför intervjusitua-
tionen. Detta speglas av kvinnan i citatet nedan. 

M: Kan du beskriva vad som skiljer fängelsestraff från tvångs-
vård? 
IP: Ja, det är ju klart att känslan ju har kommit över en här 
ibland. Det är ju som att sitta i ett fängelse brukar vi säga. Det 
är ju som du säger, vi kan inte bara gå rätt ut och ta bussen 
och åka till någon affär. Det kan ju kännas lite jobbigt ibland. 
Man tycker ju liksom att man har stått på egna ben i hela livet 
och har barn och familj, och plötsligt så får man inte ens åka 
till affären själv. Det känns ju lite konstigt. Det gör det ju. Det 
kan ju vara jobbigt. 17 (Kv, Ekebylund, Alk, 40 år, Motive-
rad) 

Det interna bortfallet på frågan är stort (28 procent) och beror på att 
flera inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om fängelse för att kunna 
svara. De utsagor som ändå gjordes, av missbrukare med och utan 
egen kriminalvårdserfarenhet, innehåller tre huvudsakliga föreställ-
ningar om skillnaden mellan tvångsvård och fängelsestraff. Endast 
en kvinna hade tidigare suttit i fängelse, så kvinnornas utsagor 
handlar företrädesvis om hur de tror att det är. På grund av det stora 
bortfallet redovisas svarsbilden inte med procentandelar, utan bara 
med frekvens. Några angav fler än en av de tre föreställningarna och 
därför är antalet svar fler än antalet personer. 
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Tabell 11. Omotiverades, tveksammas och motiverades fördel-
ning över olika svarstyper kring frågan om skillnaden mellan 
LVM och fängelse. Frekvens. 

 
Omoti-
verade 
(n=11) 

Tvek-
samma 
(n=13) 

Moti-
verade 
(n=15) 

Totalt 
(n=39) 

Fängelse är värre 1 6 7 15 
Fler rättigheter i fängelse 6 4 5 15 
Fängelse är lättare att acceptera  6 6 4 16 

 
Även om bara en omotiverad tycker att fängelse är värre, finns inga 
betydande skillnader mellan hur de olika motivationsgrupperna re-
sonerar (se tabell 11). Därför koncentreras nedanstående framställ-
ning på svarstyper i stället för på grupper.  

Fängelse är värre. Det är huvudsakligen tveksamma och motiverade 
som på ett eller annat sätt beskriver att fängelsemiljön är tuffare och 
mindre konstruktiv. I fängelse finns fler restriktioner kring vad man 
inte får göra och chanserna att få hjälp med den egna problematiken 
är mindre än inom tvångsvården. Man anser att fängelsestraff, på 
gott eller ont (beroende på individens förändringsintresse), är en rent 
repressiv och kravlös åtgärd.  

Det är väl inte direkt någon skillnad, bara det att fängelse går 
ut på att avtjäna ett straff och tvångsvård går ut på att få mo-
tivation till att lägga av. Så ser jag på det. Det enda jag kan 
tänka mig att man har i huvudet för att klara av fängelsestraf-
fet är att vila upp sig. (//) Man har inget ansvar för att göra 
något åt sitt liv när man är i fängelse, man bara sitter där och 
tjänar av sitt straff genom att man sitter inlåst. Men när man 
får tvångsvård så har man ansvar för att göra nånting, annars 
kan man få det igen bara för att man inte lägger av. Men sitter 
man i fängelse så åker man ju inte in i fängelse bara för att 
man inte slutar knarka när man kommer ut. Man åker ju bara 
in när man gör ett till brott. 21 (Kv, Rebecka, Nark, 23 år, 
Motiverad) 

Fängelse det är att man sitter och ska göra sitt straff. Sen ska 
man komma ut. Man kommer ingen vart, man muckar och 
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sen åker man därifrån. Det är svårare att söka till exempel 
familjehem från fängelse, och eftersom det finns droger där 
är det svårt att hålla sig drogfri. Jag var inte drogfri när jag 
satt i fängelse, och jag ville inte sluta heller. (//) Här får man i 
alla fall lite extra behandling, tycker jag. I fängelse får man 
ingen behandling, där är du ensam. Du ska klara av att sitta 
där, och det ska inte vara några problem…jobba, äta och 
sova. Man kommer ingen vart framåt. Jag skulle inte klara av 
att vara drogfri för att så fort jag har en vecka kvar till muck, 
då blir jag drogsugen. 11 (Man, Rällsögården, Nark, 23 år, 
Motiverad) 

Fler rättigheter i fängelse. Det är vanligt att hävda att man på kriminal-
vårdsanstalter lever ett friare och aktivare liv eftersom där finns 
större möjlighet till meningsfull sysselsättning. Flera nämner också 
att fängelsevistelser är lättare att stå ut med då reglerna är klarare vad 
gäller permissioner, telefonsamtal, besök och frigivning.  

För det första är det den här stora grejen, att då (i fängelse) 
har jag begått ett brott, då sitter jag av min tid och sen är jag 
fri. Här har du skadat dig själv, och efter den här tiden, efter 
de här sex månaderna, så kommer du att vara tvungen att be-
visa för de sociala myndigheterna att du är drogfri genom 
urinprov, vilket kan pågå under ett till två år efter att LVM:et 
har gått ut. Så att straffet, om man säger så, blir mycket längre. 
Sen är du ju sysselsatt i fängelse, de jobbar och får ta emot 
besök och vara ensamma med sina besök, det får inte vi. De 
har större frihet än vad vi har, konstigt nog tycker jag. 23 (Kv, 
Rebecka, Nark, 24 år, Motiverad) 

Det är egentligen ingen skillnad. Det är faktiskt bättre att sitta 
i fängelse. Där jag har suttit har det varit mer öppet än vad 
det är här på Älvgården. Det skiljer egentligen inte så mycket. 
Avviker man (härifrån) så blir man efterlyst på samma grun-
der som när man avviker från en anstalt. Jämför man med 
slutna anstalter så har man det ju naturligtvis bättre här. Men 
det är ju bättre på öppna anstalter än här, för att där har man 
mer aktiviteter. 48 (Man, Älvgården, Alk, 44 år, Tveksam) 



Kapitel 7 

Där har man ju sina mänskliga rättigheter i alla fall, trots att 
man är straffad. (//) Jag hade det mycket bättre där (i fäng-
else). Det var helt öppet där jag var. Men jag gick inte utanför 
(anstalten) ändå. 55 (Man, Hessleby, Bland, 32 år, Omotive-
rad) 

Fängelse är lättare att acceptera. Intervjupersonernas resonemang går ut 
på att brottslingar så att säga får ”ta sitt straff”. När man begår kri-
minella handlingar är eventuellt negativa konsekvenser, i form av till 
exempel fängelsestraff, något som finns med planeringen. Denna typ 
av sanktion framställs som rättvis eftersom alla känner till att lag-
överträdelser bestraffas.  

Vad gäller tvångsvård däremot, råder bland många en viss förvir-
ring kring varför de blivit föremål för denna typ av ingripande. Det 
kan, som nämnts tidigare, röra sig om att självdestruktivitet och 
drogkonsumtion inte ses som brott, och därför inte är något som ska 
kunna leda till inlåsning. Vidare kan det handla om att man inte an-
ser sig uppfylla lagens kriterier för tvångsvård eller att, om så ändå är 
fallet, många fler borde bli tvångsvårdade (”Jag kan peka ut femton 
andra missbrukare i min kommun som är värre”). En person kon-
staterar att all narkotikahantering numera är brottslig och att tvångs-
vården därmed är mer acceptabel.  

Utsagorna nedan speglar inte bara att inlåsning utan brottsmiss-
tanke kan upplevas som obefogad, utan också att myndigheternas 
domslut kring tvångsvård av flera beskrivs som godtyckligare än 
domslut kring fängelsestraff (eftersom man endast kan vara skyldig 
eller oskyldig till det brott man anklagas för). Vidare belyses dels att 
flera har en åsikt om hur det är att sitta i fängelse trots att de själva 
inte har gjort det, och dels ståndpunkten att eventuella skillnader 
mellan LVM och fängelse bara existerar i teorin. 

I fängelse, då begriper man ju varför man är där. Då har man 
ju gjort något dumt. Och det är ett straff, då ska man ju sitta 
av det och det köper man ju. Det tar man ju. Man vet ju vad 
man har gjort, för så är samhällets lagar. Det vet man om när 
man gör ett brott också. Men LVM, när man tycker att...de 
borde kolla upp en just i den stund de sätter in en på LVM. 
Domstolarna som sätter en på LVM, de hajar ingenting. De 
frågar en inte ens, de går bara efter papperna socialtjänsten 
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skriver. De tar upp all skit sen 1980-talet och framåt, bla bla 
bla, och sen lägger de på lite ”extra kryddor på maträtten”. 
Sen är man där. 2 (Man, Älvgården, Alk, 45 år, Tveksam) 

Tvångsvården är hårdare än vad det är på fängelser. Jag tror 
det och är nästan helt övertygad om det. Det säger alla. Att 
vara på ett LVM är värre än att sitta inne på kåken. Och, det 
som skiljer är ju det att man faktiskt inte har gjort något brott 
direkt. Alltså jag har ju sk…om man ska vara egoistisk så kan 
jag säga så här: Jag har inte skadat någon annan. Jag har inte 
stulit från någon annan. Alltså, det är inte därför jag har fått 
det här. Utan hade jag rånat en bank och fått ett straff på kå-
ken, då hade jag kunnat acceptera det lättare. Men, å andra si-
dan, jag är lite egoistisk om jag säger att jag inte har skadat 
någon annan, för det gör man. Man skadar andra när man 
skadar sig själv. 24 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år, Motiverad) 

När man åker in på fängelse då har man gjort nånting. Då vet 
man ju att jag har gjort ett brott och nu blir jag dömd. Man 
kallar det för vård det också. De kallar ju allt för vård. Men då 
vet man vad man har gjort och då får man en bestämd tid 
som man ska sitta av. Och när man har gjort sitt så går man 
därifrån. Men här, här sitter man på kiv, tycker jag. Man sitter 
här för att man är missbrukare helt enkelt. De kallar det för 
att man blir dömd till vård, och det är en annan slags vård än 
kriminalvård, för där är det bara vård till namnet, det är ju ett 
straff. Men här försöker de hålla skenet uppe om att det är 
vård. Men jag tycker att de misslyckas kraftigt med att ge folk 
någon vård. 34 (Man, Hessleby, Nark, 42 år, Omotiverad) 

Trots det stora interna bortfallet, och trots att utförligheten på de 
svar som erhölls varierade mycket, kan vissa försiktiga slutsatser 
dras. En klar majoritet av dem som tror att fängelse är värre än 
tvångsvård för missbruk saknar egen erfarenhet av den förra typen 
av samhällsingripande. Man jämför den egna situationen med hur 
man tror att livet är på kriminalvårdsanstalt och ser fördelarna med 
att befinna sig i ett sammanhang som primärt syftar till rehabilitering 
(”Det måste ju i alla fall vara värre att sitta i fängelse!”).  
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De som inte har alltigenom negativa erfarenheter av fängelsestraff 
och ej vill vara föremål för tvångsvård hävdar i stället att fördelar 
finns med de förra (”Till och med fängelse är bättre!”). Oavsett hur 
frihetsberövandena värderas återkommer flera intervjupersoner till 
att det sammantaget ändå måste vara lättare att acceptera inlåsningar 
som syftar till att straffa lagöverträdelser.  

Frihet och handlingsutrymme 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras missbrukarnas upplevda 
handlingsfrihet. Det rör sig om inställning till den egna alkohol-
/narkotikakonsumtionen, inskränkningar i handlingsfriheten och 
handlingsutrymme i förhållande till myndigheternas beslut om tvång. 
Sist presenteras de svarandes resonemang kring personliga strategier 
för att uppnå mål inom ramen för LVM och vårdsystemet. 

Den kvantitativa bedömningen av påståenden kring upplevd för-
måga att styra livet visar att motivationsgrupperna inte skiljer sig åt i 
någon betydande utsträckning (se tabell 4.1, bil. 4, items nr. 16-20). 
Samtliga grupper har relativt höga medelvärden och utifrån detta 
skulle en slutsats kunna vara att de intervjuade i regel ser sig själva 
som reflekterande människor med möjlighet att påverka det som 
sker i livet. I det kvalitativa materialet finns dock uppgifter som mot-
säger detta, samt också exempel på att vissa skillnader ändå finns 
mellan motivationsgrupperna.  

Egen alkohol-/drogkonsumtion 
Bland de omotiverade är det ovanligt att prata om kontrollförlust. 
Vissa anser i och för sig att de konsumerar för mycket, eller talar till 
och med om ett beroende i meningen att de inte ser några direkta 
möjligheter att sluta, men de flesta uppger ändå att de är medvetna 
om vad de gör och har kontroll. Bland de ”nöjda brukarna” (jfr. kap. 
5, avsnitt Omotiverades problemperception) beskrivs intaget av alko-
hol/narkotika som ett medvetet val och eventuellt negativa följd-
verkningar kommer aldrig ens på tal. Andra beskriver att konsum-
tionsnivån i och för sig har accelererat, men att de avhåller sig från 
ett alltför självdestruktivt beteende. 
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Ännu så länge styr jag väl mitt liv…nej, det gör man väl kan-
ske inte när man sitter här, men för övrigt gör jag ju det. 
M: Även vad gäller sniffandet? 
IP: Ja…visst har det ju varit för mycket den sista tiden. Men 
det har ju varit när jag har varit ledig. Det har ju inte varit så 
att jag har stannat hemma från jobbet för att sniffa. Så jag har 
nog styrt det lite grann. Hur det hade gått i framtiden vet jag 
ju naturligtvis inte, men än så länge har jag gjort det, eller 
lyckats göra det. 28 (Man, Hessleby, Lösningsmedel, 38 år, 
Omotiverad) 

(//) Sen är det i alla fall upp till var och en själv alltså. Det är 
ju jag…jag, jag, jag alltså som…det är ju inte någon som 
tvingar i mig alkoholen. (//) Det är väl, jag menar åldern, 
man är ju inte tjugo längre men…man dricker väl inte 
lika…länge. Men man dricker väl mer, men man har väl sina 
perioder när man lägger av. När man känner själv att nu fan 
får det vara bra. Nu orkar jag inte mer...Sen är det bra med 
det, sen ligger man ”däckad” ett par dagar till en vecka. Sen är 
man “fit for fight“ och…inte fan sätter jag igång och super på 
en gång för det, utan det kan ju gå någon vecka innan är man 
inne i en period igen. 1 (Man, Älvgården, Alk, 45 år, Omoti-
verad) 

Här beskrivs arbete och periodisk avhållsamhet som tecken på att 
konsumtionen fortfarande är kontrollerad. Det är den påtvingade 
institutionsvistelsen (”när man sitter här”) som står för den huvud-
sakliga reduceringen av handlingsfriheten och det är man själv 
(”jag…jag, jag, jag”) som väljer att antingen dricka eller avstå.  

Ett utmärkande drag för de omotiverade och även de tveksamma, 
som ser vissa problem med livssituationen, men som ändå hävdar att 
de har kontroll, är att ruset beskrivs som en tillfällig lösning på olika 
typer av problem. Det kan till exempel röra sig om lindring av en-
samhetskänslor och bostadsbekymmer. Dessutom kan missbruket 
upplevas som en alltför stor del av den egna personligheten för att 
kunna brytas. Man kan i grunden anse sig vara en ”törstig person” 
som utan förmåga att motstå frestelser, och samtidigt vara rädd för 
de abstinensbesvär ett avbrott innebär. 
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De tveksamma betonar oftare att allt går ut på att tillfredsställa 
beroendet under aktiva missbruksperioder. Man känner sig ”robot-
styrd” av impulser, och fortsätter konsumtionen inte minst av rädsla 
för kommande abstinensbesvär. Man talar om att kunna styra och ha 
kontroll över livet i många avseenden förutom just i förhållande till, 
eller under påverkan av, alkohol/narkotika.  

M: Tycker du att du styr ditt liv? 
IP: Både ja och nej. När jag super eller dricker brännvin, då 
blir jag…då stjäl jag och så. Då kan jag inte styra mitt liv, inte 
när jag dricker sprit. Men när jag bara tar mig ett par bärs, då 
är allt lugnt. Det är just brännvinet, och så att jag har knaprat 
tabletter också. Men jag har ju lagt av med det nu. Det blir 
man ju lite tokig av, man blir kriminell. Jag hamnar alltid hos 
polisen. 
M: Men innan du dricker sprit, kan du inte tänka då att ”Var-
för ska jag göra det här för?”…när du vet hur det går? 
IP: Jo, men det är ju i samband med tabletterna också….Det 
är en svår fråga. Det är klart att jag vet…men jag vet ju inte 
att det ska hända…att jag ska stjäla och så, det är ju inget jag 
planerar. För jag stjäl aldrig när jag inte är full eller så. Det 
skulle jag aldrig göra. Det är när jag super och äter tablet-
ter…jag vet inte varför jag blir kriminell. 52 (Man, Hessleby, 
Alk, 30 år, Tveksam) 

(//) Det är ju det att man inte är riktigt sig själv när man är 
”påtänd” (påverkad av narkotika). Jag menar, i drogfritt till-
stånd skulle jag aldrig göra en människa illa. Är jag ”på-
tänd”…då är det så, att bara jag får pengar så skiter jag i res-
ten. Och det är ju liksom en negativ konsekvens. (//) Nej, jag 
kan egentligen inte påstå att jag styr mitt liv…eller styr?…Det 
är ju jag som gör alla handlingar och det är jag som lever mitt 
liv, så i princip borde jag ju självklart kunna styra det, men 
sen så är det ju drogerna som styr mitt liv. (//) Det är lite 
konstigt…jag har lite dubbelmoral märker jag. Drogerna styr 
mitt liv men samtidigt är det jag som pumpar mig full med 
droger, så att jag har ju ett val hela tiden. Men jag väljer ju 
den enklaste vägen. 43 (Kv, Rebecka, Nark, 23 år, Tveksam) 

 180



Syn på tvång och eget handlingsutrymme 

 181 

Citaten speglar den åtskillnad som görs mellan berusat och nyktert 
beteende. Under drogernas inflytande utförs okontrollerade, självde-
struktiva och omoraliska handlingar som fördöms av och är otänk-
bara för personerna när de är nyktra. De tveksamma beskriver en 
ambivalent inställning till kontrollförmågan. I grund och botten 
upplever de sig som ansvariga och fritt väljande subjekt, de känner 
till i vilka situationer de förvandlas till objekt för drogens härjningar, 
men väljer samtidigt inte alltid att aktivt motverka detta förvand-
lingsnummer (”samtidigt är det jag som pumpar mig full med dro-
ger”).  

Flera (från institutionerna Ekebylund och Älvgården) är influe-
rade av AA:s språkbruk kring missbruk och beroende. De talar om 
att förlora kontrollen, att stå maktlösa inför ett högre väsen, att ta en 
dag i taget samt om att alkoholism är en kronisk sjukdom.  

Alkoholen har styrt mitt liv. Det har gått ut på att jag ska ha 
alkohol varje dag under sista tiden. (//) Man är styrd, som av 
en liten jävel. (//) Det känns ju inte som att det kommer 
ifrån mig. Det är så svårt det där. Man tycker ju inte att det 
skulle vara så himla svårt att sluta när man vet att man håller 
på att dö inom två veckor, eller att det är på väg att bli 
tvångsvård, eller att barnen kommer att tas ifrån en. Det är 
någon konstig mekanism som gör att många fortsätter. 35 
(Kv, Ekebylund, Alk, 38 år, Motiverad) 

Detta är också betecknande för hur de motiverade i allmänhet upp-
lever sitt förhållande till alkoholen och narkotikan; de är ”slavar”. 
Konsumtionen dominerar livet och fortgår trots medvetenhet om 
dess allvarliga konsekvenser. Orsaken till alkoholmissbrukarnas be-
gär förläggs till något som inte är den egna personligheten, till exem-
pel ”Spritdjävulen” eller ”någon konstig mekanism”. Samtidigt är 
man förundrad inför att faktiskt vara kapabel till att handla i motsats 
till den egentliga viljan och den eftersträvade nykterheten. De moti-
verade narkotikamissbrukarna resonerar på likartat sätt, men talar 
oftare om att det är just drogens kemiska egenskaper som orsakar 
det destruktiva och irrationella beteendet. Viss narkotika (framförallt 
heroin) är mycket kraftfull och leder till ett fysiskt beroende som 
urholkar den egna viljan.  
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M: De incidenterna (överdoser) gjorde inte att du blev mer 
motiverad att göra nånting åt det hela? 
IP: Nej, det är det som är så skrämmande, att när man har va-
rit så nära döden och precis vaknat upp och är på sjukhuset, 
att man då inte tänker längre, att man inte hajar till då och frå-
gar sig vad fan man håller på med. Det visar ju bara hur starkt 
det här heroinet är. Så att i mitt fall hjälpte det inte alls. Visst 
tänkte jag på det att, “Oj, jag var nära att dö men jag klarade 
mig!“, men sen så föll man in i missbruket igen, omgående. 5 
(Man, Älvgården, Nark, 34 år, Motiverad) 

(//) Men drogen i sig är ju så himla stark, att även om du har 
ett val…För jag säger så här: Jag tror på mig själv, jag har all-
tid haft jävligt stark vilja och varit envis och haft mer eller 
mindre ganska bra självförtroende och trott att jag klarar av 
saker och ting. Men det här är första gången som jag möter 
något som är helt ohanterligt för mig. Jag klarar inte av det, jag 
kan inte hantera det, för det är mäktigare och starkare än vad 
jag är, än vad min vilja är. Så många gånger som jag har velat 
sluta, försökt ligga på avgiftning och ”tänt av” (trappat ned 
och avbrutit narkotikakonsumtionen) själv, och så har jag 
trillat tillbaka. Och det är ju ett tecken på hur stark drogen är i 
sig. 24 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år, Motiverad) 

Kvinnan som i övrigt har stark vilja och bra självförtroende känner 
sig besegrad av just preparatet. 

Inskränkningar i handlingsfrihet 
Förutom alkohol-/narkotikakonsumtionen finns flera omständighe-
ter i missbrukarnas liv som av dem anses kväsa möjligheterna till 
autonomi. Dessa delas här in i individuella och samhälleliga faktorer.  

Individuella: Här rör det sig om personliga egenskaper som för-
hindrar möjligheten till ett autonomt liv. Man talar om bristande 
viljestyrka och självbedrägeri; att man helt enkelt inte orkar ta itu 
med det som uppfattas vara problemet, eller att allt kommer att lösa 
sig i framtiden, trots erfarenhet av det motsatta. Några upplever 
också svårigheter med att hävda den egna viljan inför andra männi-
skor. Man har till exempel blivit ”knuffad åt ett visst håll”, ”lyssnat 
för mycket på andra” eller känt sig ”tvingad” att dricka/droga. Vissa 
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menar dessutom att specifika personlighetsdrag begränsar handlings-
friheten. Det kan vara fråga om ett extremt dåligt självförtroende 
(vilket gör det omöjligt att leva ett normalt socialt liv), ett mycket 
skiftande humör (vilket gör det svårt att hålla fast vid tidigare upp-
rättade handlingsstrategier) eller en alltför kraftig önskan om att få 
sin vilja igenom (vilket kan leda till problem i relation till myndighe-
ter). Andra beskriver att psykotiska tillstånd eller manodepressiva 
skov gör det nästan omöjligt att styra livet och handla autonomt.  

Samhälleliga: Flera betraktar den personliga sociala situationen som 
alltför bristfällig för att alls kunna uppleva någon handlingsfrihet. 
Utan bostad, arbete, pengar och goda sociala relationer är möjlighe-
terna att som missbrukare handla autonomt begränsade. Flera kän-
ner sig dessutom överflödiga och alienerade i vetskap om att sam-
hället uppfattar dem som resurskrävande problem. Känslan är dock 
vanlig av att situationen skulle förändras avsevärt till det bättre, om 
man bara fick hjälp med något av ovan nämnda autonomihämmande 
problem. Här följer en utsaga kring den ekonomiska problematik 
som många missbrukare i studien nämner:  

Jag skulle se det som en stor lättnad och hjälp om man skrev 
av gamla skulder, så att en fräsch start inte innebär att man 
måste börja med att leva fem sex sju år på existensminimum. 
32 (Man, Hessleby, Nark, 38 år, Motiverad) 

Citatet belyser en av flera svårigheter många ser framför sig då det 
handlar om att försöka ta sig (tillbaka) in i den ”normala” sociala 
gemenskapen. Det kan också röra sig om erfarenhet av att arbets-
/bostadsmarknaden stänger avvikare ute, samt upplevelsen av att 
samhällsklimatet är alltför hårt och stressigt. På grund av sådana 
omständigheter känner sig många utlämnade åt och kontrollerade av 
myndigheter. Som missbrukare har man ”ögonen på sig” och löper 
större risk för att på nytt bli tvångsomhändertagen (enligt LVM eller 
LoB68). Några uttrycker också oro för de allvarliga konsekvenser ett 
misslyckande (t.ex. ett återfall i missbruk) kan få i en påbörjad reha-
biliteringsprocess. Man tror sig direkt bli fråntagen/förlora allt som 

 
68  Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LoB). 
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hittills uppnåtts (t.ex. adekvat behandling eller arbete) och därmed 
vara tvungen att börja om från början.  

Ett fåtal intervjupersoner känner sig till och med jagade som djur 
på grund av sin avvikande livsföring. Livet beskrivs som en ständig 
strävan efter att komma undan polisens och de sociala myndigheter-
nas kontroll. LVM-vården är bara ytterligare ett exempel på alla in-
tegritetskränkande och autonomihämmande åtgärder dessa männi-
skor upplever sig vara föremål för. Även andra, utan denna känsla av 
att vara förföljda, anser dock att tvångsvården i vissa avseenden tar 
ifrån dem deras möjlighet att styra över livet. De befinner sig på ett 
behandlingshem de själva ej har valt, saknar möjlighet att påverka in-
nehållet i och utgången av behandlingen, samt kan inte sköta om 
sådana personliga angelägenheter de anser viktiga (-re än behandling 
för missbruksproblematiken). 

Vad gäller missbrukarnas upplevda autonomi, samt betoning av 
antingen individuella eller samhälleliga faktorer, finns inga större 
skillnader mellan de olika motivationsgrupperna. Det bör dock näm-
nas att de som känner sig förföljda av myndigheter huvudsakligen är 
omotiverade och att de som talar om individuella faktorer till stor del 
är kvinnor. 

Handlingsfrihet i förhållande till LVM-domen 
Intervjupersonerna fick frågan om det fanns något de kunde ha gjort 
för att slippa bli tvångsvårdade. Flera hänvisar till att de givetvis hade 
möjlighet att sköta sig bättre och sluta missbruka, men här kommer 
kontrollförlusten in i bilden. Denna anförs ofta som förklaring till 
varför man inte handlade rationellt i förhållande till det då rådande 
hotet. Man var ”inne i dimman” och orkade inte ens försöka avbryta 
konsumtionen för att på så sätt undvika, eller skjuta upp, LVM-do-
men. Det finns dock flera resonemang kring i vilken utsträckning de 
intervjuade hade, eller saknade, möjlighet att själva styra utgången av 
händelserna i samband med tvångsomhändertagandet. 

Det är vanligt att hävda att erbjudanden om frivillig vård har fö-
rekommit. Att detta alternativ till slut inte valdes, förklaras med att 
den erbjudna vården var inadekvat, eller med att man inte ville delta 
under LVM-hot. Några har också erfarenhet av att ha ansökt om en 
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specifik behandling, men blivit nekade därför att myndigheterna 
misstrott deras förmåga att fullfölja och tillgodogöra sig den på fri-
villig basis.  

Upplevelsen av att tvångsvården initierats så snabbt att man inte 
haft möjlighet att reagera eller vidta preventiva åtgärder förekommer 
också. Man har inte blivit varnad eller ställd inför något ultimatum, 
utan har helt plötsligt blivit forslad hemifrån (eller från gatan) till 
häktet och sedan vidare till LVM-hemmets låsta avdelning. Här be-
skrivs chansen att undvika beslutet om tvångsvård som mycket be-
gränsad. Enda sättet hade varit att fly från kommunen eller minimera 
kontakterna med myndigheter. Några hänvisar vidare till att LVM-
vården var ofrånkomlig på grund av deras allvarliga fysiska tillstånd. 
Vad gäller att överklaga en redan fastställd LVM-dom uttrycker in-
tervjupersonerna en viss resignation. I de fall möjligheten alls nämns, 
framställs den som ett meningslöst besvär då chansen för missbru-
kare att få rätten att ändra ett redan fattat beslut är mycket liten.  

Ungefär var femte missbrukare i detta urval hävdar att LVM-vår-
den var något de själva valde eller något som de accepterade redan 
vid Länsrättsförhandlingarna. Det rör sig enbart om sådana som här 
givits beteckningen motiverade och skälen som anges är att man helt 
enkelt ville komma in i behandling, oavsett vilken. Vanligare är dock 
upplevelsen av att inte ha haft några alternativ till hur man handlade 
i samband med tvångsomhändertagandet. Varken det att sluta miss-
bruka, att medverka i frivillig vård, att fly, att undvika myndigheter, eller att 
överklaga rättens beslut framställs som framkomliga vägar.  

Trots att flera anser det vara svårt – och i vissa fall till och med 
obehagligt – att sia om framtiden, presenteras här svarsresultatet på 
frågan om missbrukarna tror att de åter kommer att bli tvångs-
vårdade. Denna aspekt berör inställningen till om man tror att den 
egna situationen kommer att förändras till det bättre eller inte. Få 
kan med bestämdhet framföra antingen ett ja eller ett nej på denna 
fråga, men det är ändå möjligt att särskilja dem som ser en mindre 
risk från dem som betraktar den som större.69 Närmare bestämt utta-

 
69  Att den negativt anspelande termen risk används i detta sammanhang – i stället 

för t.ex. chans eller möjlighet – kommer sig av att intervjupersonerna förhåller 
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lar sig 48 intervjupersoner på ett sätt som går att sammanfatta under 
kategorierna: ”Ja, troligtvis” och ”Nej, troligtvis inte”.  

Tabell 12. Omotiverades, tveksammas och motiverades fördel-
ning över olika svarstyper på frågan om de i framtiden kommer 
att få nya LVM-domar. Procent (frekvens inom parentes). 

 Omotiverade 
(n=13) 

Tveksamma 
(n=15) 

Motiverade 
(n=20) 

Totalt  
(n=48) 

Nej, troligtvis inte 46 (6) 47 (7) 70 (14) 56 (27) 
Ja, troligtvis 54 (7) 53 (8) 30 (6) 44 (21) 

 
Svarsfördelningen visar att majoriteten (56 procent) inte tror att de 
kommer att bli tvångsvårdade igen (se tabell 12). Intressant är att 
man i detta sammanhang är avsevärt mer optimistisk än när det 
gäller tidigare möjlighet att undvika myndigheternas ingripande.  

Endast 30 procent av de motiverade tror på förnyad tvångsvård, 
medan motsvarande andel för tveksamma och omotiverade är 53 
respektive 54 procent. Studerar man argumentationen bakom svaren 
lite närmare, visar det sig att vissa tror sig kunna undvika framtida 
tvångsomhändertaganden, inte därför att deras situation har förbätt-
rats, utan därför att myndigheterna förväntas upphöra med att satsa 
resurser på dem. För dessa individer innebär alltså ett nej-svar inte 
att de ser fram emot en ljusare och nyktrare framtid. Om sådana 
resonemang också får representera inställningen att risken finns för 
att på nytt bli tvångsomhändertagen, sker vissa mindre förändringar i 
svarsfördelningen. Den totala andelen ja-svar ökar något till 52 pro-
cent, men skillnaderna mellan motivationsgrupperna kvarstår.  

Slutligen hävdar vissa intervjupersoner att de, om situationen 
trots allt inte förändras till det bättre, avser att flytta ifrån Sverige för 
att på så sätt ostört kunna fortsätta konsumtionen (av narkotika). 
Om sådana personliga strategier handlar nästa avsnitt. 

                                                                                                            
sig så gentemot LVM. De vill inte bli tvångsvårdade igen och talar därför om 
detta som en risk. 
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Strategier och förhållningssätt 
Följande redovisning syftar främst till att exemplifiera missbrukarnas 
strategier och förhållningssätt. Det handlar därför om hur de tvångs-
vårdade i intervjusituationen beskriver sina handlingsmöjligheter, och 
inte om hur de faktiskt agerar/har agerat i verkligheten.  

Även om datamaterialet inte tillåter att några generella slutsatser 
dras kring vilka strategier som är vanligast bland vilka missbrukare, 
går det ändå att konstatera att individens val av handlingssätt, helt 
följdriktigt, sammanhänger med hans/hennes övergripande mål. 
Med andra ord innebär detta att graden av behandlingsmotivation 
ofta visar sig i valet av strategi och vice versa. Söker man som de 
motiverade en grundläggande förändring av livssituationen, handlar 
man med detta som utgångspunkt, och vill man som de omotiverade 
undvika myndighetskontakter och påtvingade institutionsvistelser, 
agerar man utifrån det. De strategier/förhållningssätt som nämns i 
materialet kan sägas svara på frågorna om: 1) Hur förbättrar man sin 
situation och/eller får den hjälp man vill ha?, 2) Hur ska man göra för att stå 
ut med tvångsvården? och 3) Hur ska man göra för att snabbare komma vi-
dare i vårdkedjan/ut till friheten? Endast den sista frågan fanns med i 
intervjuguiden (se fråga 20, bil. 3). De två första är sammanfattande 
rubriker för kategorier av utsagor. 70  

Hur förbättrar man sin situation och/eller får den hjälp man vill ha?: När 
LVM betraktas som ett hot mot det egna välbefinnandet kan en 
strategi vara att helt enkelt undvika kontakt med socialtjänsten över-
huvudtaget. Två narkotikamissbrukande män beskriver att de i rädsla 
för repressiva åtgärder in i det längsta avhåller sig ifrån att söka hjälp 
av myndigheter. 

Man löper större risker när man får överdoser och så. Man 
törs inte…och nu har det blivit så att när man söker in frivilligt 
på avgiftningskliniker och psyken (psykiatriska avdelningar), 

 
70  Vad gäller strategier relaterade till livet som aktiv missbrukare finns endast ett 

par exempel. Dels planen att flytta ifrån Sverige och den svenska tvångsvården, 
för att på så sätt ostört kunna fortsätta konsumtionen. Dels nämns också stra-
tegin att missbruka så mycket som möjligt strax före själva tvångsomhänderta-
gandet (”Jag levde ungefär som att varje dag var min sista.”). 
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det är då man löper risk att få LVM. Därför undviker man 
det. Och man är inte lika benägen att ringa efter ambulans till 
polare som får överdoser, man försöker blåsa liv i dom själv, 
om man överhuvudtaget gör det. En del bara går iväg och 
låter dom ligga och dö. Man passar sig för att söka frivillig 
vård, för då löper man risk för att få tvångsvård. Så långt har 
det gått. 34 (Man, Hessleby, Nark, 42 år, Omotiverad) 

En annan strategi går ut på att acceptera frivillig vård där möjlighe-
terna att avvika eller få kortare vårdtid anses vara större. Denna lös-
ning är enligt intervjupersonerna varken särskilt effektiv eller varak-
tig eftersom man snart kan antas bli föremål för tvångsvårdsutred-
ning igen. Vissa menar dock att LVM gör det möjligt för dem att 
förbättra den egna situationen, utan att nödvändigtvis också försöka 
lösa det eventuella missbruksproblemet. Vid förhandlingarna i Läns-
rätten – eller vid övervägningar om att överklaga dess beslut – var 
man negativt inställd till omhändertagandet, men förutsåg vissa 
praktiska fördelar som annars skulle varit svåra att få tillgång till. Det 
rör sig till exempel om att få en paus från missbrukarlivet med läkar-
vård, tak över huvudet, sängplats och mat i magen. 

Jag ansåg inte att det var någon idé (att överklaga). Kroppen 
kan behöva ett halvårs vila också. 
M: Tänkte du så, då, när LVM:et var på gång? 
IP: Nej, då höll jag mig ju undan. Jag hade bestämt mig för att 
försöka hålla mig undan hela sommaren. Och det klarade jag i 
stort sett. Jag menar, jag har ju ingen bostad. Och att bo ute 
nu när det är så jävla kallt är inte så trevligt. Då kan man lika 
gärna sitta (tvångsvårdad). 22 (Kv, Rebecka, Nark, 25 år, 
Tveksam) 

I detta sammanhang kan också nämnas sådana strategier som tidi-
gare förekommit i beskrivningen av de tre motivationsgrupperna. 
Det kan till exempel vara fråga om att, genom tillgång till telefon och 
professionell hjälp, söka nå en lösning av praktiska problem. Vidare 
är det aktiva valet av LVM en strategi som går ut på att tvångsinlås-
ningen garanterar att den eftertraktade vården fullföljs även under 
akuta abstinensbesvär. Det rör sig om att ”binda sig vid masten”, det 
vill säga att tillämpa så kallat Homeriskt tvång. En liknande strategi 
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framförs av en man som vid en brottsmålsrättegång ”pratade själv” 
och fick domaren att avskriva målet under förutsättning att han efter 
tvångsvården fortsätter med frivillig behandling. För att slippa fram-
tida sanktioner från rättsväsendet ”måste” han fortsätta rehabili-
teringsprocessen, även då tvångsvården upphör.  

En annan strategi grundar sig på antagandet om att LVM garante-
rar ytterligare hjälp, eftersom de sociala myndigheterna anses ha ett 
visst ansvar för att den egna situationen förändras till det bättre. Man 
”kommer in i rullorna” och kan inte nekas fortsatt frivillig vård (om 
det är vad som önskas) eller hjälp med lösningen av andra problem.  

(//) Men nu har jag givit mig själv den här tiden. Redan när 
de beslutade, eller ansökte om, LVM:et, så satt de (socialsek-
reterarna) bara och gapade när jag tackade för det. Då be-
stämde jag mig för att nu tar jag de här sex månaderna och så 
ordnar jag ett boende. Jag bestämde mig för att nu är ”soc” 
inblandade, nu har de blandat in sig själva…för annars slår de 
väl bara bakut när man är pensionär och det fattas pengar till 
ett par skor…”Nej, nej du har pension!” säger de. Men nu 
har de blandat in sig själva, och då tänkte jag att nu kan jag ge 
dom de här sex månaderna så att de får ge mig ett boende. 
För de kan ju inte bara slänga ut mig på gatan. Så såg det ut. 4 
(Man, Älvgården, Nark, 45 år, Omotiverad) 

Det finns dessutom olika strategier för att, väl inne i tvångsvården, 
tillförsäkra sig eller undvika behandling specifikt inriktad mot miss-
bruksproblem. Man kan bestämma sig för att vara öppen för alla 
förslag och prova allt av behandling som erbjuds. Här gäller det att 
utnyttja den påtvingade situationen till att åtminstone försöka lösa 
problemen. En annan är att verkligen visa sig motiverad och tjata till 
sig öppnare vård (jämlikt LVM § 27), för att på så sätt kunna påbörja 
den behandling man tror på.  

En sådan strategi kan dock användas med syftet att slippa be-
handling. Då simuleras motivation för att få öppnare vård och där-
igenom möjlighet att avvika och fortsätta alkohol-/narkotikabruket. 
En person talar till och med om att hon efter alla år i vårdsystemet 
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kan ”lura datorn”, och på så sätt manipulera de psykologiska test 
som ligger till grund för behandlingsplaneringar.71

Hur ska man göra för att stå ut med tvångsvården? För att stå ut med 
att bli inlåst och tvingad till vård, tillämpar många ett förhållningssätt 
som går ut på att ”göra det bästa av situationen”. Vad denna devis 
betecknar varierar från person till person, men konsensus råder kring 
att följsamhet oftast är bättre än opposition. Det senare förhållnings-
sättet kan dock i vissa situationer fungera som ett trumfkort i spelet 
om vems vilja – den intagnes eller behandlingspersonalens/social-
sekreterarens – som ska gå igenom.  

(//) Det var som jag sa till dom, ”Visst kan jag vara på slutna 
avdelningen i sex månader, det gör mig inget. Men i så fall 
ställer jag in mig på att bli ännu jävligare. Då ska jag bli riktigt 
psykotisk och sjuk. Riktigt farlig!” För det blir man när man 
sitter inlåst. Man slutar ju tänka på känslor. Man går bara in 
och blir rå. Och då blir man ännu farligare när man börjar 
knarka sen. 54 (Man, Hessleby, Nark, 37 år, Motiverad) 

En annan man som riskerar att tvingas avtjäna ett fängelsestraff di-
rekt efter LVM-vården resonerar på likartat sätt. Om fängelsedomen 
fastställs tänker han inte vara ”snäll som ett lamm” utan i stället gå in 
för att vara ”stökig och brötig” under LVM-tiden. I nästa citat rör 
det sig om att kunna komma ut från den låsta avdelningen, men att 
avstå därför att avvikningar leder till efterlysning av polis och för-
längd vårdtid.  

(//) De vill inte ha mig här och jag vill inte vara här. Jag be-
höver bara marschera lite fram och tillbaka här och välta 
några blomkrukor så står dörrarna öppna. Men i så fall är jag 
på rymmen, så jag kan lika gärna sitta kvar härinne. 55 (Man, 
Hessleby, Bland, 32 år, Omotiverad) 

Trots förvissning om att ett oppositionellt beteende inte alltid leder 
till goda resultat, kan man hota med det och därmed öka chanserna 
till att få sin vilja igenom. Den enda kvinna som i intervjumaterialet 

                                                 
71  Hon vidhöll dock att mina intervjufrågor trots allt besvarats sanningsenligt. 
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nämner möjligheten, anser att vinsterna är alltför små i hennes nuva-
rande situation.  

Betydligt vanligare är ändå att vara följsam. Detta förhållningssätt 
kan ha sin grund i olika typer av syften, ta sig skilda uttryck och vara 
behäftat med vissa förbehåll. Även här, som när det gäller att få eller 
undvika behandling för missbruksproblemen, kan en skiljelinje dras 
mellan när samarbetet syftar till att maximera vårdtidens nytta, och 
när det syftar till att få tiden att gå snabbt eller till att bli lämnad ifred.  

M: Du har aldrig funderat på att ju närmare ”muck” (frigiv-
ning) man kommer, ju mer möjligt ser det ut att få börja 
dricka igen? 
IP: Nej, nej, så vill jag inte ha det. Det är inte min förutsätt-
ning här. Den är ju att man ska leva ett nyktert liv. Självklart 
måste man ju se det så när man sitter här. Det är ju ingen av 
oss som vill dit igen. Även om det kommer drällande då och 
då, det kommer tillbaka, så är ju inte det nånting att se fram 
emot. Man får ta vara på den här tiden som är och göra det 
bästa av den. Och ta med det bästa hem. Det tycker jag i alla 
fall. 12 (Kv, Ekebylund, Alk, 56 år, Motiverad) 
 
M: Tror du att du kommer bli hjälpt av den här tiden i LVM-
vården? 
IP: Nej, men jag har tid att tänka över…Jag ska följa med här 
nu. Som förra gången (tidigare LVM-vård), i början tänkte jag 
sova bort LVM:et, men sen blev det en attitydförändring. 
”Jag måste rycka upp mig, börja träna och vara med på före-
läsningarna och programmen. Vara med på det som intresse-
rar mig.” Efter det gick det bättre och tiden gick fortare. Jag 
ska göra så den här gången också. Prata med min kontaktman 
och lägga upp en individuell behandling. 48 (Man, Älvgården, 
Alk, 44 år, Tveksam) 
 
Jag är ledsen, men jag är rent av ointresserad av gemensamma 
aktiviteter. 
M: Du varken deltar eller bryr dig om dom? 
IP: Jo, jag deltar i viss mån för att inte utgöra något störande 
inslag. Så jag försöker nog vara följsam, och det är jag en 
mästare på. 7 (Man, Rällsögården, Alk, 65 år, Tveksam) 
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Kvinnan i det första citatet uttrycker en stark vilja att leva nyktert 
och vill därför följdriktigt göra det bästa av tiden på LVM-hemmet. 
Männen i de två andra citaten framställer i stället samarbetsviljan i 
mer instrumentella termer. Det tycks inte vara frågan om någon dju-
pare involvering (i meningen strävan efter varaktig rehabilitering) i 
de aktiviteter vårdtiden erbjuder. 

Följsamheten kan vidare, som nämnts, ta sig olika uttryck. Vissa 
aktiverar sig, är sällskapliga och kämpar för att acceptera att vården 
genomförs under tvång, eller låtsas helt enkelt att de befinner sig i 
frivillig vård, medan andra enbart ”följer med strömmen” och sna-
rast avhåller sig från att vara alltför inaktiva eller uppstudsiga. De 
förra får privilegier (”den som pratar mest får bästa förmånerna”) 
medan de senare undviker sanktioner (”bara man sköter sig så blir 
allt bra”). Trots att intervjupersonerna i möjligaste mån strävar efter 
att samarbeta talar en del om vissa förbehåll. Man begär till exempel 
att den egna integriteten respekteras i så måtto att man lämnas ifred 
vid behov, att man inte tvingas tala med behandlingspersonal om 
personliga angelägenheter, och inte heller förväntas nöjt delta i akti-
viteter enbart för att undvika repressalier.  

Hur ska man göra för att snabbare komma vidare i vårdkedjan/ut till fri-
heten? På denna fråga svarar intervjupersonerna samstämmigt att man 
ska uppvisa behandlingsmotivation, hålla sig nykter/drogfri på 
LVM-hemmet, sköta permissioner, delta i gruppverksamhet, vara 
aktiv (dvs. inte ligga på rummet och lata sig), inte avvika, inte säga 
emot behandlingspersonal och inte bråka eller ställa till med pro-
blem.  

Vara en mönsterintern, som vi kallar det. Gå upp på mor-
gonmötena, städa när de säger städa, inte kasta saker omkring 
sig som en del gör ibland. Ja men du vet, följa ordningsreg-
lerna och allt sånt. Och vara trevlig och social. Då kommer 
man härifrån fortare. 23 (Kv, Rebecka, Nark, 24 år, Motiverad) 

Trots uppvisandet av detta beteende upplever många att de inte kan 
påverka vårdtidens längd på LVM-hemmet särskilt mycket. Det kan 
dels röra sig om att vård i öppnare form endast anses bli aktuell för 
missbrukare med ordnade sociala förhållanden, och det kan dels vara 
så att man upplever sig ha väldigt lite att säga till om i relationen med 
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personal och socialsekreterare. Personen nedan tycks vara drabbad 
av båda dessa omständigheter. 

Jag får inte veta nånting. Det är godtyckligt, det bestämmer 
kontaktmannen när jag ska flytta upp (till öppna avdelningen) 
och det bestämmer gruppen här när jag ska kunna få en p 
27:a. Jag har ingenting att säga till om, inte ens ”soc” kan säga 
till om något. Och alla pratar ju runt sig själva. Gruppen här 
säger att jag inte ska tänka på p27 förrän jag har ett riktigt bo-
ende, och ringer jag till ”soc” så säger de att de måste vänta 
med hur det blir med min p27:a, innan de kan börja hjälpa till 
med en ny lägenhet. Och säger jag det till de här uppe (så sä-
ger de): ”Ja, men en lägenhet måste ”soc” se till att skaffa in-
nan vi kan sätta dig på p27.”, och då ringer jag tillbaka, ”Har 
du fått något besked om när du ska kunna komma loss då, så 
att vi kan börja jobba med lägenheten?”. Det är svaren jag får, 
och då blir man ju jätteglad (ironiskt). 29 (Man, Hessleby, Alk, 
50 år, Omotiverad) 

Behandlingsmotivation och medgörlighet tycks alltså vara nödvän-
digt, men inte tillräckligt, om syftet är att påverka vårdtidens längd. 
Då flera parter, med sinsemellan olika bevekelsegrunder har be-
stämmanderätt i frågan (för LVM-hemmet är det ekonomiskt gynn-
samt med långa vårdtider, medan det motsatta gäller för socialtjäns-
ten), upplever flera missbrukare att deras påverkansmöjligheter trots 
allt är begränsade. 

Sammanfattning 
Cirka 40 procent av intervjupersonerna upplever tvångsvården hu-
vudsakligen som ett skydd. Denna ståndpunkt företräds främst av 
motiverade, och därmed av kvinnor. Villkoret för åsikten är att åt-
gärderna också leder till något gott för en själv, medan argument för 
att LVM främst är ett straff refererar mer till absoluta föreställningar 
om hur lagstiftningen fungerar i praktiken. En klar majoritet anser 
att tvångsvård i vissa akuta fall är berättigad. Väldigt få uttrycker 
däremot en principiell motvilja gentemot tvånget i allmänhet, oavsett 
dess syfte och resultat. Även om många rent principiellt har överse-
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ende med eller till och med uppskattar LVM, är det färre som är 
villiga att anmäla andra personer med missbruksproblem. Vad gäller 
skillnaden mellan fängelse och tvångsvård förekommer i intervju-
materialet tre dominerande svarstyper: fängelse är värre, fängelse är lättare 
att acceptera och fler rättigheter i fängelse. Gemensam för många är åsik-
ten att inlåsning och frihetsberövanden kan godtas när man också 
begått ett brott.  

Avsnittet om frihet och handlingsutrymme visar att de motive-
rade skiljer ut sig genom att tala mer om att vara beroende av och att 
ha förlorat kontrollen över alkohol-/narkotikakonsumtionen. Många 
intervjupersoner anser att drogbruket i sig inskränker den personliga 
handlingsfriheten. Förutom detta nämns att individuella faktorer 
(t.ex. bristande viljestyrka, självbedrägeri och psykiatriska problem) 
och samhälleliga faktorer (t.ex. bristfällig social situation, repression 
mot missbrukare och förekomsten av tvångsvård) hindrar deras 
möjlighet till autonomi. Få anser sig ha haft någon egentlig möjlighet 
att undvika tvångsomhändertagandet, men fler (i synnerhet moti-
verade) uttrycker hopp om att framöver kunna undvika nya LVM-
domar. I datamaterialet finns exempel på hur och när intervjuperso-
nerna tillämpar specifika strategier/förhållningssätt för att uppnå 
mål. Det rör sig om att acceptera eller till och med ”välja” tvångs-
vården, eftersom man där erbjuds fördelar som annars vore svårupp-
nåeliga. LVM fungerar då som en ”språngbräda” in i vårdsystemet 
eller som ett ”skyddsnät”. Det handlar också om att de flesta betrak-
tar följsamhet som ett optimalt förhållningssätt till livet på LVM-
hemmet, oavsett om syftet är att få eller undvika behandling för 
missbruksproblematiken.  
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Studiens resultat med tolkningar  
och kommentarer  

 
Detta kapitel kan läsas som en sammanfattning och en utveckling av 
de viktigaste resultaten från empirikapitlen.  

Det specifika med kvinnorna i urvalet 
I avhandlingen riktas intresset mot ”dynamiska” variabler. Därför 
har jämförelser vad gäller svar på undersökningsfrågor i huvudsak 
gjorts mellan representanter för olika grader av motivation. I och 
med att intervjudata inte efterfrågades kring fysiskt/psykiskt/socialt 
tillstånd och missbrukets varaktighet/tyngd, studerades ej om sådana 
variabler samvarierade med svaren. De oberoende variabler som 
forskningsansatsen så att säga ”fick på köpet” (kön, ålder och val av 
missbrukspreparat) kontrollerades ändå. Könsaspekten tycks i viss 
utsträckning ha varit betydelsefull och kommenteras därför närmare.  

Studien visar att kvinnorna är överrepresenterade i den motive-
rade gruppen. Detta kan dock bero på att deras livsomständigheter 
sammantaget tycks ordnade i förhållande till männens. I kvinnour-
valet – som utgörs av äldre alkoholmissbrukare från Ekebylund med 
någorlunda god social situation, samt av yngre narkotikamissbrukare 
från Rebecka som riskerar att bli socialt utslagna, eller kortvarigt har 
varit det – ingår till exempel inga medelålders narkotikamissbrukare 
som sedan länge levt utan socialt skyddsnät. Kvinnornas förhållan-
devis goda motivation skulle i denna undersökning i så fall kunna 
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bero på frånvaron av kvinnliga missbrukare som redan har ”förlorat 
allt”.  

Likaså har kvinnorna i urvalet färre tidigare erfarenheter av 
påtvingad institutionsvård, samt kvinnorna från Rebecka något 
mindre erfarenhet av frivillig institutionsvård (jfr. tabell 7.2, bil. 7). 
Detta kan tolkas som att de inte har riktigt lika svår missbrukspro-
blematik som männen, men också som att de inte har blivit ”upp-
täckta” av myndigheterna i samma utsträckning. Oavsett orsaken till 
denna skillnad i behandlingserfarenhet, kvarstår faktum att kvin-
norna i min studie oftare befinner sig tvingade till vård för första 
gången. De kunde därför inte, som många män, jämföra de aktuella 
omständigheterna med tidigare tvångsvårdperioder. Detta kan i sin 
tur vara en av anledningarna till att kvinnorna är något mindre miss-
nöjda med tvångsingripandet och LVM-hemmens verksamhet än 
männen. 

Ett annat särdrag hos de intervjuade kvinnorna är deras benägen-
het att tala om familj och anhöriga som referenspunkter till hur all-
varlig situationen har blivit. Dessa närstående personer känner till 
och anses i många fall ha ett positivt eller negativt inflytande över 
problematiken. I utsagorna nämns de å ena sidan när det handlar om 
incitament för att sträva efter en förbättring eller undvika en försäm-
ring av situationen, och å andra sidan när det gäller omständigheter 
som medverkar till att livet blivit svårt. I de förra fallen nämns före-
trädesvis föräldrar och barn, och i de senare manliga partners som 
missbrukar och är våldsamma.  

Att nära och kärleksfulla relationer är eftersträvansvärda, och kan 
sporra en förändring, bör kunna stå oemotsagt. Mera kontroversiellt 
är antagandet om att också destruktiva relationer kan underlätta eta-
blerandet av förändringsvilja. Då skulden för den egna problemati-
ken delvis kan läggas på en annan person (t.ex. en dominant, aggres-
siv och ibland våldsam make/sambo/pojkvän) finns också möjlighet 
för problemets lösning att framstå som konkret och akut, via avbry-
tandet av relationen. Så visar också Blomqvist (2001) att kvinnliga 
”självläkare”, det vill säga personer som avbrutit ett aktivt missbruk 
utan formellt organiserad hjälp, ofta lämnat en destruktiv relation i 
samband med starten av det nya nyktra livet.  
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Dessa lösningar är förstås inte enkla och lätta att uppnå bara för 
att de framstår konkret och – med utgångspunkt i individens välbe-
finnande – skulle behöva genomföras direkt. Ett par kvinnor i min 
egen studie vittnar till exempel om att de i åratal velat, men samtidigt 
haft svårt för att lämna den partner som misshandlar dem.  

Att de intervjuade kvinnorna är mer benägna än männen att tala 
om det sociala skyddsnätets betydelse för problem och lösning, 
skulle givetvis kunna bero på normer för hur de olika könen ska 
förhålla sig till sin situation och berätta om sig själva. Det kan dock 
vara så att kvinnorna hade ett mer intakt socialt skyddsnät. Mot 
denna bakgrund kan anhörigas uppmärksammande av missbrukarens 
problem ha bidragit till att påfallande många kvinnor anger att de 
förstått att situationen varit ohållbar redan före tvångsomhänder-
tagandet. Bibehållna familjerelationer innebär ”något att kämpa för”, 
och skulle därför kunna förklara varför kvinnorna, trots obehagliga 
upplevelser och kritik gentemot LVM:s behandlingsutbud, fortfa-
rande vill ha och tror på missbrukarvård.  

Vad är och vem behöver tvångsvård? 
En klar majoritet (81 procent) av intervjupersonerna anser att åtgär-
der jämlikt LVM, rent principiellt, kan rättfärdigas när det verkligen 
är fara för missbrukarens eget eller någon annans liv. Betydligt färre 
(30 procent) anser att denna typ av åtgärd var helt adekvat i det egna 
fallet. Lika få är de som kan tänka sig att själva medverka till att 
andra människor med grava missbruksproblem blir tvångsvårdade. 
Den dominerande inställningen bland intervjupersonerna skulle 
kunna sammanfattas med ståndpunkten ”LVM är bra i teorin, men 
inte i praktiken”. 

Det finns flera möjliga skäl till att de intagna på detta sätt ger ut-
tryck för en diskrepans mellan förnuftsmässig och ”känslomäs-
sig”/erfarenhetsbaserad inställning till LVM. Å ena sidan ansluter de 
sig möjligen till föreställningen om att missbrukare ibland måste 
tvångsvårdas, vilken opinionsmässigt har starkt stöd i det svenska 
samhället (Hübner 2001). En föreställning som dock sätts på prov, 
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och ofta går förlorad, när missbrukaren själv eller någon närstående 
får uppleva hur tvånget fungerar i praktiken.  

Å andra sidan kan det vara så att intervjupersonerna ”har rätt” i 
att de inte uppfyllde de egna kriterierna för när tvångsinsatser teore-
tiskt går att rättfärdiga, samt därutöver upplevde stort obehag i sam-
band med omhändertagandet. Mot denna bakgrund skulle LVM-
domen i det egna fallet kunna kännas som ett rättsövergrepp, och 
strida mot såväl deras förnuft som känsla. Likaså kan skillnaden 
mellan den principiella och den mer erfarenhetsbaserade hållningen 
gentemot LVM tolkas bero på att missbrukarna som regel saknar 
verklig probleminsikt; något som emellertid inte verkar stödjas av 
empirikapitlen.  

Kränkningars betydelse 
Lagstiftaren tycks utgå ifrån att tvånget kan kännas kränkande, i och 
med uppmärksammandet av att intagna till en början har en behand-
lingsmässigt svårforcerad ”aggressiv och låst hållning” (SOU 
1987:22, sid. 253). Då livshotande situationer kräver akuta och ge-
nomgripande åtgärder, som dessutom förväntas resultera i varaktig 
förbättring, betraktas dock inte kränkningarna i termer av något av-
görande problem eller hinder. Grundtanken är ju att tvångsmedlen 
ska skydda från den självdestruktivitet och sjukliga tvångsmässighet 
som drogberoendet ger upphov till (jfr. också resonemanget kring 
SiS ”websida” i Svensson, 2001b). LVM:s eventuellt negativa psy-
kologiska inverkan kan enligt myndigheternas perspektiv alltså inte 
mätas med den förnedring missbrukaren erfar i vanliga fall. 

Min undersökning illustrerar att tvångsvården åtföljs av obehags-
känslor. Nära nog samtliga intervjupersoner rapporterar att de känt 
sig kränkta av minst en av de i formuläret förekommande tvångsme-
del som används med stöd av lagen. Då omhändertagandet genom-
förs utan individens samtycke är detta inget att förvånas över, men 
förtjänar ändå att diskuteras lite närmare.  

Den rent kvantitativa mätningen av kränkningsupplevelser visar 
att två grupper kan urskiljas: de som tycker att alla typer av tvångs-
moment är kränkande (67 procent), respektive de som tycker att 
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endast någon/vissa är det (33 procent). Denna svarsfördelning, till-
sammans med andra forskarrön (se kap. 2) som påvisar förekomsten 
av obehagsupplevelser, reser frågan om vilken betydelse kränkning-
arna har för de tvångsintagnas värdering av vårdsituationen.  

Intervjupersonernas resonemang kring tvångsmoment och 
kränkningar skulle kunna sammanfattas med att det i många situa-
tioner är mycket obehagligt att bli tvångsvårdad, samt att myndighe-
terna och LVM-hemmen använder tvånget slentrianmässigt och 
urskiljningslöst. Det verkar dock som att många av de intervjuade 
själva talar slentrianmässigt om kränkningsupplevelserna. Dessa ingår 
i vardagslivet, såväl innanför som utanför institutionsväggarna, och 
är något man verkligen reagerar på endast i extrema situationer. 
Vanligtvis tycker man att det huvudsakliga problemet är samhällets 
grundsyn på missbrukare, och att vårdsystemet, med dess många 
gånger kränkande tvångstillämpning, bara är en konkret manifeste-
ring av samma felaktiga grundsyn.  

I resultatredovisningen finns exempel på extrema situationer där 
kränkningen är ett faktum. Här kan nämnas det att bli behandlad 
som en kriminell, polishämtad, avklädd och inlåst i cell i väntan på 
överföring till LVM-hem. Det specifika med vissa utsagor kring så-
dana här och liknande erfarenheter, är att de utgår ifrån den enskilda 
individens upplevelse, och därmed inte bara från missbrukarens. Det 
tycks alltså finnas en skiljelinje mellan vad som anses godtagbart för 
intervjupersonerna som människor med rättigheter, respektive för 
dem som grava missbrukare i ohanterliga situationer.  

Vissa personer i denna studie kan alltså, som missbrukare, acceptera 
att bli föremål för tvångslagstiftningens åtgärder, med allt vad det 
innebär av tillfälliga kränkningar och integritetseftergifter i strävan 
efter hjälp av vårdsystemet. Som människor med grundläggande fri- och 
rättigheter anses det dock inte acceptabelt, att till exempel bli polis-
hämtad inför grannar, att erbjudas mat som tillagats av HIV-smit-
tade intagna, att tvingas utstå flera månaders LVM-vård som erfa-
renhetsmässigt inte ger goda resultat eller följs upp med ytterligare 
bistånd, eller att under institutionsvistelser fråntas rätten att själv få 
bestämma över egna pengar. Gränsen för vad som är godtagbart kan 
därför här sägas gå vid om den rådande situationen kräver kränkande 
tvångsinsatser; vilket ska särskiljas från icke-godtagbara situationer 
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där kränkande åtgärder är onödiga, men likväl är möjliga och före-
kommer. 

I det kvalitativa materialet kring kränkningar dominerar åsikten 
om att de aktuella tvångsmedlen är överdrivet drastiska och mycket 
obehagliga att bli utsatt för. En annan viktig synpunkt är att man 
som missbrukare trots allt är van vid att leva under drogernas tving-
ande kraft och att tvångsvården därför inte innebär en särskilt stor 
förändring. 

Man är ju på sätt och vis lika tvingad där ute av drogerna. På 
något sätt är det (LVM) nog en schysst chans att få göra nån-
ting, om man vill. (se citat nr 46, sid. 166) 

Ett tredje synsätt, som många anammar, är att kränkningar tillhör livet 
som missbrukare. Man vänjer sig vid övergrepp mot den egna per-
sonen och reagerar knappt över att det är samhällets vårdsystem, och 
inte man själv eller andra missbrukare, som är direkt upphov till dem.  

Men hela missbrukarvärlden är ju sjuk. När man lever i ett 
missbruk så händer det så mycket kränkande saker, men man 
vänjer sig vid det. Det är det som är så jävla konstigt. Man 
vänjer sig vid såna där beteenden runt omkring en, att folk 
kliver in i ens integritet hela tiden. (se citat nr. 23, sid. 153) 

Vidare anser några intervjupersoner att synen på obehagsupplevel-
serna har blivit, eller kan bli, annorlunda med tiden.  

Nej, nu ser jag inte inlåsningen som något problem, för jag 
förstår det. Den här kontrollen med visiteringar och allting. 
Jag förstår det. (se citat nr. 17, sid. 133) 

Den första tanken, då när det blev tal om det, då var det ju 
som ett straff. Det kändes ju liksom kränkande på något sätt. 
Men när man har varit här ett tag så är det väl ett skydd. (se 
citat nr. 37, sid. 168) 

Vad som till sist kan konstateras är att missbrukaren tycks ha mindre 
överseende med kränkningarna när han/hon befinner sig i ett re-
pressivt sammanhang. Mest negativa till och frustrerade över vård-
situationen, var de som vid intervjun befann sig på låst avdelning. 
Mot bakgrund av detta, samt av tidigare forskning som hävdar att 
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”tiden läker såren”, tycks det som att vissa omständigheter kan med-
verka till att människor bortser ifrån att de tidigare betraktat LVM 
som ett övergrepp (t.ex. tidsmässig distans till negativa upplevelser), 
samt knappt ens uppfattar tvångsomhändertagandet i termer av ett 
övergrepp (t.ex. vana vid integritetskränkningar).  

Utsagor som exemplifierar dessa typer av ”positiva” förhållnings-
sätt är dock ovanliga inom ramen för denna undersökning. Inte hel-
ler finns några andra svenska studier som visar att de förekommer i 
någon betydande utsträckning bland tvångsvårdade. Det finns därför 
inga skäl att bortse från missbrukarnas upplevelser av obehag, när 
LVM:s eventuella effektivitet diskuteras.  

Bedömningar av tvångsvårdens möjligheter och begränsningar 
måste givetvis utgå ifrån att dess problemtyngda målgrupp har ett 
ogynnsamt utgångsläge och en ogynnsam prognos. Det har också 
hävdats att kraven på godtagbara förbättringar vad gäller grava miss-
brukare med svår social problematik inte bör ställas alltför högt 
(Blomqvist 1991), samt att vårdinsatser som leder enbart till kortva-
riga och begränsade effekter i vissa fall kan vara berättigade av rent 
humanitära skäl (Lindström 1986).  

Trots detta torde de i kapitel 2 presenterade resultaten kunna be-
traktas som alarmerande. En sammanfattning av tvångsvårdsupp-
följningar ger att cirka en tredjedel av de tvångsintagna genomgår 
någon typ av positiv förändring till följd av eller i samband med 
LVM-vården. Grovt räknat är emellertid inte denna andel ”förbätt-
rade” extrem, vare sig åt det ena eller andra hållet, i förhållande till 
utfall av frivillig missbrukarvård i allmänhet (jfr. SBU 2001).  

Att resultaten är alarmerande beror således ej på att det skulle exi-
stera andra behandlingsformer som är avsevärt mycket bättre på att 
rehabilitera grava missbrukare. Snarare är problemet med institu-
tionsvården jämlikt LVM, att individen inte själv får avgöra om de 
förväntade behandlingsresultaten är tillräckligt goda för att motivera 
en chanstagning i ett ”vårdlotteri” (Börjeson 1990, sid. 69). Likaså är 
det en förvärrande omständighet att missbrukarna känner sig kränkta 
av tvångsingripandena.  

Förhållandet mellan behandlingsresultat och inslaget av kränk-
ningar gentemot den personliga integriteten kan ses som en fyrfälts-
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tabell, där horisontalplacering indikerar utfall och vertikalplacering 
kränkning (se tabell 13 nedan).  

Tabell 13. Tvångsvård (LVM), frivillig vård (FV) och en tänkt 
”mirakelmedicin” (MM), när det gäller förhållandet mellan 
eventuella kränkningar och behandlingsresultat. 

Mycket  
kränkande 

 

 
LVM    ⇒   ⇒ 

 
⇒ Effektivare LVM 

 
 
 

Inte  
kränkande 

 
FV  

MM

 0 % 
förbättrade 

100% 
förbättrade

 
Som framgår kan LVM-vården, med begränsade resultat och väl-
dokumenterade inslag av kränkningar, placeras i övre vänstra rutan, 
mitt emellan 0 och 50 procent ”förbättrade”. Den frivilliga missbru-
karvården (FV i tabellen) med likartad resultatbild, men med mindre 
risk för integritetskränkningar, skulle horisontellt ligga i linje med 
LVM och vertikalt placeras i den nedre vänstra rutan. Om en ”mira-
kelmedicin” existerade, skulle den kunna placeras i den nedre högra 
rutan som indikerar mycket goda resultat och få inslag av kränk-
ningar. Vad gäller den övre högra rutan tycks det vara åt detta håll 
som tvångsvården i första hand kan sträva, eftersom människor san-
nolikt alltid, åtminstone före det att ”tiden läkt såren”, kommer att 
känna sig kränkta av att bli frihetsberövade.  

Frågan är dock om tvångsvården skulle ha kvar sitt existensberät-
tigande om den blev effektivare, samtidigt som den kränkte de in-
tagna i mindre utsträckning; den rörelse ”åt höger” och nedåt i fyr-
fältstabellen, som LVM:s tillskyndare naturligtvis strävar efter. Skulle 
samhället behöva tvångsvårda om missbrukarna visste att vården 
ifråga oftast leder till förbättring? Skulle samhället behöva tvinga 
människor till behandlingsmotivation om det fanns effektiv behand-
ling? Skulle de tvingade missbrukarna uppfatta vårdens tvångsmo-
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ment som särskilt kränkande, om de visste att de utgjorde nödvän-
diga inslag i en högeffektiv behandling? Och skulle inte denna effek-
tiva behandling av kostnadsskäl reserveras för alla dem som vill delta 
och är beredda att offra mycket för att få tillgång till en verksam 
sådan; av vilket följer att tvångs- och kränkningsinslagen skulle 
kunna minimeras?  

Dessa frågeställningar pekar mot vad Lehto (1989, sid. 6) benäm-
ner som det ”paradoxala förhållandet mellan behovet av vård och 
legitimeringen av vård”, att tvångsvården endast fyller en funktion så 
länge den frivilliga vården inte lyckas alltför väl (jfr. också Svensson 
2001b). I väntan på ”mirakelmedicinen” eller uppfyllandet av stor-
slagna samhällsmål av typen ”ett narkotikafritt samhälle”, blir det 
upp till var och en – men kanske framförallt politiker och opinions-
bildare – att bedöma vilka avvägningar som bör göras mellan tvång 
och frivillighet samt mellan olika behandlingars eventuella nyttor och 
obehagligheter. 

Motivationsarbete i LVM-vården 
I Svenssons (2001b) undersökning av LVM-hemmet Lunden, kon-
stateras att motivationsarbetet huvudsakligen försiggår i relationen 
mellan personal och intagen. En eller två särskilda kontaktpersoner 
ansvarar för att tiden på LVM-hemmet blir så positiv och konstruk-
tiv som möjligt. Den förtroendefulla och socialt välgörande relatio-
nen till kontaktpersonen, tillsammans med meningsfulla aktiviteter 
och information om frivillig vård, antas enligt detta synsätt medverka 
till att missbrukaren blir förändrings-/behandlingsvillig. 

I Billingers (2000) studie av hur personal inom tvångsvården re-
sonerar kring motivationsarbetet, framgår också att den sociala inter-
aktionen anges som ett av huvudinstrumenten. Flera av LVM-hem-
men som deltog i undersökningen la tonvikten vid att, på ett eller 
annat sätt, skapa förtroendefulla relationer som stärker den intagnes 
självkänsla och förändringsvilja. 

Bergmark & Oscarsson (1999), men också Svensson (a.a.) och 
Billinger (a.a.), understryker att motiverande insatser inom LVM-
vården uppenbarligen inte är lätta att beskriva konkret eller särskilja 
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från ordinära behandlingsinslag. Motivationsarbetet tycks alltså be-
finna sig i tvångsvårdens så kallade ”black box”, det vill säga vara 
något som utförs någon gång under vistelsen men som inte kan vare 
sig uppfattas, dokumenteras eller till fullo förstås av utomstående. 
Då specifika vetenskapligt prövade motiverande insatser saknas 
inom tvångsvården, kanske uppmärksammandet av kontaktmanna-
skapet, med den förutsatt konstruktiva sociala relationen, är det 
närmaste vi kan komma en belysning av LVM-hemmens ”svarta 
låda”.  

Det verkar däremot inte som att de tvångsintagna själva varken är 
bättre informerade om hur motivationsarbetet bedrivs, eller mer 
övertygade om att LVM-vården faktiskt innehåller moment som 
medverkar till i motivationsförbättringar. Snarare är det så, att majo-
riteten av intervjupersonerna i min egen studie anger att de inte har 
sett några motiverande insatser. När det kommer till missbrukarnas 
åsikt om kontaktpersonerna, handlar dessutom resonemangen sällan 
om de senares förmåga att inspirera, informera och inge hopp (även 
om personalgruppens bemötande som helhet oftast anses vara bra). 
Snarare är det kontaktpersonernas otillgänglighet som lyfts fram, en 
kritik som även förekom bland de tvångsvårdade som Svensson 
(2001b) undersökte. Omständigheterna ovan behöver dock inte åt-
följas av slutsatsen att motivationsarbete saknas inom tvångsvården.  

För det första kan det ju vara så att inflytandet över de intagnas 
motivation sker i det tysta – att tvångsvården verkar utan att synas – 
och att eventuella förändringar inträffar obemärkt över tid. Utifrån 
detta skulle LVM:s motiverande inslag endast kunna urskiljas och 
bedömas retrospektivt, vilket i sin tur förklarar varför missbrukarna i 
denna icke-retrospektiva undersökning ofta saknade erfarenhet av 
och sällan nämnde specifikt motivationsfrämjande insatser. De har 
enligt detta perspektiv ingen tidsmässig distans till LVM och kan 
därför inte heller se vilka åtgärder, aktiviteter eller bemötanden som 
är/varit verksamma i just deras fall.  

Kvinnan som i slutet av tvångsvårdsperioden angav att hon helt 
plötsligt blivit motiverad – hon vars vilja ”bara kom” och som inte 
upplevde sig ha blivit ”itutad” någonting (se citat nr. 21, sid. 153) – 
exemplifierar att förändringar av inställning i vissa fall äger rum 
inom ramen för LVM, utan att denna vårdform också anses vara 
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förändringens orsak. I detta fall kan tvångsvårdens motiverande in-
satser ha varit till hjälp. Vad vi ej kan veta, däremot, är om inte kvin-
nan skulle ha ändrat sin inställning också i frihet.  

För det andra kanske inte missbrukarnas svårighet att se LVM-
vårdens specifika motivationsarbete tyder på ett avgörande problem. 
Det kan vara så att tvångsinstitutionerna erbjuder en typ av program, 
som ska vara både behandlande och motiverande, för alla intagna, 
oavsett deras grad av motivation. I bästa fall fungerar detta rehabili-
terande för de redan motiverade, samt viljestärkande och uppmunt-
rande för de inledningsvis omotiverade.  

Intervjupersonernas resonemang stödjer att det tycks vara fråga 
om ett program per institution; även om den enskilda missbrukaren 
säkerligen kan antas få ett för honom/henne särskilt avpassat per-
sonligt bemötande. Rehabiliteringsinslagen som ett fåtal ansåg före-
komma och vara motiverande (t.ex. samtal, föreläsningar, lugn och 
ro osv.), bedömdes av de mer kritiskt inställda som antingen otill-
räckliga eller obefintliga. Detta tyder på att de intervjuade har likar-
tade tankegångar kring hur en motiverande behandlingsform bör 
vara utformad, men helt olika uppfattningar kring om den aktuella 
tvångsvården uppfyller fordringarna. Det verkar alltså inte som att 
LVM, åtminstone inte enligt denna undersökning, helt saknar förut-
satt motiverande moment. Däremot märks de och anses fungera av 
endast en liten grupp tvångsintagna missbrukare. 

Vissa intervjupersoner påtalar dock att något motivationsarbete 
egentligen inte heller behövs. Som tvångsintagen strävar man efter 
att bli fri och detta mål uppnås genom att visa behandlingsmotiva-
tion samt bli placerad i öppnare behandling. Bara det att tvångsvår-
den har maktmedel till sitt förfogande skulle således, enligt detta 
perspektiv, vara en tillräcklig garant för att missbrukarna verkligen 
”tar sitt förnuft till fånga” och söker sig till en öppnare och mer in-
dividuellt avpassad behandling. I intervjumaterialet finns många re-
sonemang som visar att de tvångsintagna handlar taktiskt. Som ex-
empel kan nämnas talet om vinsterna med att vara en ”mönster-
intern” (se citat nr. 23, sid. 192), att man vinner på att sköta sig (se 
citat nr. 55, sid. 190) och att det faktiskt går att bli placerad jämlikt 
LVM § 27 utan att egentligen vara förändringsvillig (se citat nr. 21, 
sid. 152). 
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Samhällsekonomiskt sett är det givetvis inte bra, att frivilliga 
vårdplatser upptas av personer som egentligen inte är intresserade av 
förändring, utan bara vill få tvångsvården överstökad på smidigast 
möjliga sätt. Däremot hävdar missbrukarna själva att deras möjlighet 
att genomgå en motivationsmässig förändring är större, om de ges 
chansen att befinna sig i ett vårdsammanhang de anser adekvat, eller 
åtminstone inte direkt ogillar. Där kan de förhoppningsvis, med rätt 
stimulans, ”upptäcka” att en eventuell förbättring av situationen 
kanske inte är så dum trots allt. Mot bakgrund av de intagnas rädsla 
för obehagliga upplevelser, verkar det således inte rimligt att anta att 
LVM-vårdens repressiva tvångsmedel alltid förhindrar motivation.  

Myntet har dock en baksida. När missbrukare är i frihet, utan att 
vara föremål för åtgärder enligt LVM, finns indikationer på att de 
undviker myndighetskontakter för att slippa eventuella tvångsom-
händertaganden. Enligt detta perspektiv kan alltså förekomsten av 
tvångsvård leda till att förändringsvilliga människor, som annars 
skulle ha sökt frivillig vård med hjälp av socialtjänsten, drar sig un-
dan och går djupare ned i missbruket. Det kan också vara så illa, att 
missbrukare ibland undviker läkarvård för avgiftningar och över-
doser i rädsla för LVM (se citat nr. 34, sid. 187). Likaså kan konstate-
ras att repressionen på LVM-hemmen, precis som den i vissa fall kan 
antas ha positiva motivationsfrämjande konsekvenser, oftast anses 
resultera i att de intagna blir mindre samarbets- och förändrings-
villiga. Detta exemplifieras av mannen som på grund av tvånget och 
kränkningarna sa sig ha tappat förtroendet för vårdsystemet (se citat 
nr. 29, sid. 141), och av honom som skulle bli ”ännu jävligare” i det 
fall inlåsningen varade en längre tid (se citat nr. 54, sid. 190). 

Den dominerande uppfattningen bland intervjupersonerna är att 
LVM-hemmen saknar såväl fungerande motiverande insatser som 
adekvata behandlingsinslag. Vidare anser de oftast att tvångsmedel 
motverkar främjandet av genuin förändringsmotivation. Detta inne-
bär antagligen ett problem för tvångsvården. Å ena sidan är tanken 
att tiden på LVM-hem ska göra de intagna motiverade, och för att 
kunna nå detta mål används tvångsmedel. Å andra sidan medverkar 
dessa tvångsmedel till att de intagna vill få den vårdperiod som ska 
resultera i motivation överstökad. Detta leder i sin tur till att de an-
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stränger sig, motiverade eller inte, för att få komma ut till den öpp-
nare behandling, vars krav egentligen är motivation.  

Tvångsvård av redan motiverade? 
Att så många, närmare 40 procent, säger sig ha varit motiverade till 
förändring i allmänhet och behandling i synnerhet redan före 
tvångsomhändertagandet är intressant. Denna omständighet kan 
diskuteras utifrån såväl ett samhälls- som ett individperspektiv.  

Samhällsperspektivet ger att kommunernas resurser för missbru-
karvård inte är tillräckliga för att tillgodose människors upplevda 
behov av externa insatser. Om detta vittnar flera intervjupersoner 
som anser sig ha fått förlita sig till att det är tvångsingripandet som i 
slutändan ska resultera i adekvat hjälp, eller åtminstone i en möjlig-
het att få åtnjuta de insatser samhället kan erbjuda. Detta visar å ena 
sidan att LVM § 4, som stadgar att tvångsvård endast ska beslutas då 
”vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på 
något annat sätt”, tycks tillämpas även då frivillig vård är utesluten 
på grund av att kommunerna inte har ekonomisk möjlighet att till-
mötesgå efterfrågan på deras service. Socialtjänsten erbjuder i för-
stone en ”billig” öppenvård och om den hjälpsökandes situation inte 
förbättras, utan kanske försämras, återstår inget annat än att följa 
gällande lagstiftning och ansöka om LVM.  

Å andra sidan pekar de intervjuade missbrukarnas svårigheter att 
få behandling mot att deras uttryckta vilja att medverka frivilligt har 
bedömts vara otillförlitlig. Tidigare misslyckade rehabiliteringsför-
sök, tillsammans med bristande samarbetsvilja under utredning och 
Länsrättsförhandling, kan medverka till att lagstiftningen ibland 
tillämpas på det vidlyftiga sätt som det officiella förarbetet föresprå-
kar (se kap. 1). Intervjupersonerna har ansökt om vård men i stället 
blivit tvångsplacerade.  

Är det så att tvångsåtgärder initieras, trots att individen samtycker 
till men nekas frivillig behandling av ekonomiska skäl, måste LVM 
också stadga att detta är en legitim grund för omhändertaganden. 
Likaså bör, ur rättssäkerhetssynpunkt, entydiga besked ges om hur 
många misslyckade rehabiliteringsförsök missbrukare får ha bakom 
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sig, utan att bli betecknade som omotiverade och därmed tillhöra 
LVM:s jurisdiktion. Förarbetets riktlinje: ”Man måste pröva inte bara 
om samtycket är ärligt menat, utan också om klienten kan antas ha 
rimliga chanser att fullfölja en behandling under frivillighet.” (SOU 
1987:22, sid. 254), tillsammans med lagens vaga skrivning om vård-
behov som ”inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på nå-
got annat sätt” (LVM § 4), ställer höga krav på myndigheternas 
kompetens att göra korrekta bedömningar av människors möjlighe-
ter. En kompetens som underkänns av många intervjupersoner i 
avhandlingen. 

Utifrån ett individperspektiv är det i stället möjligt att se den på-
stått långvariga förändringsviljan som en efterhandskonstruktion. I 
den rådande situationen där personen befinner sig inlåst kan det vara 
svårt att erkänna att de påtvingade insatserna haft avsedd verkan. 
Rent psykologiskt och självförtroendemässigt finns starka skäl för att 
hänföra en attitydförändring till den egna förmågan och förnuftet. 
Det kan dels kännas som ett personligt nederlag att rehabiliterings-
processen påbörjades först efter myndigheternas kraftfulla ingri-
pande. Dels kan det kännas inkonsekvent att stå i tacksamhetsskuld 
till en lagstiftning som man egentligen inte anser behöver finnas, och 
som dessutom kan ha resulterat i obehagliga upplevelser och kränk-
ningar. Vidare vill säkert de flesta tro att de själva styr sina liv, och 
endast motvilligt kunna erkänna att en positiv förändring är en följd 
av yttre påverkan.  

De intervjuade missbrukarnas dominerande uppfattning, att ge-
nuin förändringsvilja kommer inifrån och är resultatet av en person-
lig process, torde innebära ett problem för tvångsvården som grun-
dar verksamheten på att de intagnas från början bristande motiva-
tion till förändring är påverkbar. Om de vårdade själva inte tror på, 
och inte heller vill tro på, LVM:s kapacitet att initiera förändrings-
processer, måste institutionerna lägga ned stor ansträngning på att 
motverka upplevelsen av tvång. Även om Billinger (2000) visar att 
just detta är ett centralt moment i vissa LVM-hems verksamhet, 
förefaller min egen studie tala emot att bemödandena som regel ger 
åsyftade resultat.  

Av samtliga intervjuade missbrukare är det endast ett fåtal som 
uppger att vistelsen inte känns direkt påtvingad. Dessa personer be-
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fann sig på jämförelsevis öppna LVM-hem och måste därför, mot 
bakgrund av deras institutionsplacering, redan tidigare ha bedömts 
vara relativt samarbetsvilliga, motiverade och därmed icke rymnings-
benägna. Den mindre gruppen av aggressiva och omotiverade (samt 
möjligen rymningsbenägna) personer, som enligt lagstiftningens tan-
kegång verkligen kan antas vara i behov av yttre påverkan, befann sig 
i stället på låst avdelning där vårdens tvångsaspekter var allestädes 
närvarande. Här kan dock frågan ställas ”om hönan eller ägget kom 
först”; var de på låst avdelning för att de var omotiverade eller blev 
de omotiverade därför att de var på låst avdelning? 
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I detta kapitel presenteras tänkbara förklaringar till varför mätningen 
av motivation gav det resultat den gjorde. Här jämförs också min 
egen operationalisering av behandlingsmotivationsbegreppet med ett 
par andra förståelsemodeller av missbrukares motivation. Med syftet 
att diskutera tvångsvårdens förutsättningar ur ett rationalitetsteo-
retiskt perspektiv, kommer vidare de tre motivationsgrupperna att 
relateras till en annan typ av gruppindelning. Till sist ges en ratio-
nalitetsteoretisk tolkning av tvångsvårdens möjlighet att motivera de 
omotiverade. 

 

Avhandlingens perspektiv på motivation 
Vad säger mätningen av motivation?  
Kritiska läsare skulle kunna ställa frågan om huruvida intervjuperso-
nernas utsagor om tvång och motivation ger en tillförlitlig bild av 
verkliga förhållanden. Kan det inte vara så att de som säger sig vilja 
ha förändring och behandling, kommit till denna insikt just på grund 
av tvångsvårdens effektiva motivationsarbete? Detta, som i så fall 
motsäger missbrukarnas tal om att viljan fanns före omhändertagan-
det samt om att LVM endast i undantagsfall utövar ett positivt moti-
verande inflytande. Kan det dessutom inte vara så, att de som hävdar 
sig ovilliga till förändring och behandling ännu inte hunnit erfara 
LVM-hemmens slagkraftiga påverkansarbete?  
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Å ena sidan finns i avhandlingen inga vetenskapligt tillförlitliga 
data kring motivationsgrad före tvångsomhändertagandet eller kring 
i vilken utsträckning missbrukarnas motivationsgrad är tids- och 
situationsberoende. Dessa omständigheter medverkar till att ”san-
ningshalten” i deras utsagor inte kan kontrolleras.  

Även om utsagornas ”sanningshalt” kan anses vara irrelevant ur 
ett rationalitets- och handlingsteoretiskt perspektiv,72 kan konstateras 
att inget talar för att intervjupersonerna skulle ha haft skäl för att 
komma med vilseledande information. Därtill hade de tre motiva-
tionsgrupperna ungefär lika lång vårdtid vid intervjutillfället (se kap. 
4), vilket stödjer att de åtminstone haft likvärdiga chanser att erfara 
LVM-hemmens motiverande insatser.  

Vidare finns i avhandlingen en osäkerhet kring om varje enskild 
person delats in i ”rätt” motivationsgrupp. Osäkerheten kommer sig 
dels av att missbrukarna bara intervjuades en gång, vilket medför en 
risk för att tillfälligheter vid själva mötet (t.ex. intervjuareffekt, tidi-
gare händelser under dagen, humör osv.) fick betydelse för datama-
terialets karaktär. Dels är det tänkbart att motivationsformuläret 
ifylldes hastigt och obetänksamt i vetskap om att den för missbru-
karna ”roligare och intressantare” intervjun skulle påbörjas så snart 
detta var avklarat.  

Som motvikter till dessa forskningsmetodologiska problem kan 
nämnas, att kombinationen av motivationsformulär och intervju 
gjorde det möjligt för mig att dubbelkontrollera om enskilda indivi-
der placerats i ”lämplig” grupp. Dessutom kan det relativt stora an-
talet personer i varje motivationsgrupp antas ha garanterat att ten-
denser framstått tydligt i förhållande till avvikande fall. En slutsats 
här blir, att de tre grupperna – oavsett deras representanter – har 
teoretiskt och empiriskt stöd, samt att de lämpar sig väl som ut-
gångspunkter för vidare diskussioner kring kvalitativa skillnader i 
motivation. 

Däremot kan konstateras att mätningen av motivation och 
gruppindelningen är problematiska i sig, eftersom de ”bromsar upp” 

                                                 
72  Enligt detta synsätt, är det inte vad människor kunde ha sagt, utan vad de säger, 

som förutsätts ha betydelse för deras val av handling och förhållningssätt. 
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något så dynamiskt som människors åsikter, trosföreställningar, 
önskningar och framtidsutsikter (detta diskuteras närmare nedan). 
En första frågeställning som bör belysas, trots ansatsens begräns-
ningar, är varför så många intervjupersoner tycks förhållandevis be-
handlingsmotiverade. De fick ”höga poäng” på motivationsformu-
läret och placerades antingen i den tveksamma eller i den motiverade 
gruppen. Med tanke på att studiens missbrukare befann sig i ett 
vårdsammanhang vars tvångsinslag rättfärdigas med hänvisning till 
deras livräddande och motivationshöjande effekter, vore det rimli-
gare att förvänta sig en övervikt av relativt omotiverade personer. 
Att så inte blev fallet kan, som nämnts, bero på att de mest negativt 
inställda och omotiverade missbrukarna antagligen var mindre be-
nägna att dela med sig av sina erfarenheter (se kap. 4).  

Det finns dock fler möjliga skäl till varför datamaterialet framma-
nar en bild av att många intervjuade knappast skulle behöva tvingas 
till vård, av att de snarare vill ha extern hjälp för sina missbruks- och 
övriga livsproblem.  

Å ena sidan kan det tillämpade måttet på motivation helt enkelt 
vara olämpligt och brista i validitet. I så fall skulle det ha fångat fel 
aspekter av de intervjuades inställning och givit en missvisande illust-
ration av deras motivation. Mot detta talar emellertid dels att skalan 
– om än i mer utvecklad form – bedömts valid i andra internationella 
sammanhang, samt dels att den kvantitativa motivationsgruppindel-
ningen kontrollerades mot kvalitativa data.73  

Å andra sidan skulle den stora andelen relativt motiverade kunna 
bero på att dessa personer faktiskt var villiga till förändring och/eller 
behandling. Skälen till detta är i sin tur möjligen flera. Det kan vara 
så att den motivation som många av de intervjuade ger uttryck för 
har sin grund i en tillfällig och överdrivet positiv syn på de egna 
möjligheterna och den egna förmågan. Den positiva inställningen 

                                                 
73  En uppföljningsundersökning gjordes också inom ramen för detta forsknings-

projekt. Denna presenteras i ett annat sammanhang. Vad som ändå kan näm-
nas här, är att det fanns ett samband mellan grad av motivation vid intervjutill-
fället och vårdkonsumtion samt missbrukssituation månaderna efter LVM. En 
stor andel av dem som klarade sig bäst var från den motiverade gruppen. Detta 
tyder på att motivationsformuläret tycks ha mätt det som det var utformat för.  
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skulle i så fall kunna hänföras till intervjuareffekten, det vill säga att 
man svarar socialt önskvärt och vill framstå som en ”duktig” person 
på väg bort från det gamla miserabla livet.  

Likaså skulle den kunna bero på att tidpunkten för intervjun i 
många fall främjade en positiv värdering av rådande livssituation och 
framtid. Enligt denna tolkning hade de motiverade missbrukarna 
”perfekt” tidsmässig distans till såväl den föregående bevisligen 
ohållbara situationen som till den fria ovissheten efter LVM. Detta 
stöds av att ”mellangruppen”, de tveksamma, hade en något kortare 
vårdtid vid intervjun än övriga (se kap. 4). Det verkar dock förenklat 
att tro att graden av motivation huvudsakligen skulle sammanhänga 
med längre tid i tvångsvård; inte minst som majoriteten av de in-
tagna, motiverade eller inte, menade att förändringsviljan ofta falnar 
med tiden på LVM-hem. Dessutom hade de omotiverade vid inter-
vjun tvångsvårdats ungefär lika länge som de motiverade. 

Utöver dessa tolkningar kan motivationsmätningens ”positiva” 
resultat betraktas som ett belägg för att LVM-hemmens motiva-
tionsarbete är effektivt och ”bär frukt”. Mot detta talar dock att in-
tervjupersonerna var mycket kritiska gentemot LVM-hemmens be-
handling och motivationsarbete,74 vilket gör det mindre troligt att så 
många, på så kort tid (i genomsnitt två månader), skulle ha gått från 
omotiverade till motiverade.75  

                                                 
74  Givetvis skulle även missbrukarnas kritik gentemot institutionernas rehabilite-

rande insatser kunna vara ett resultat av social önskvärdhet, eller kanske 
”fångjargong”. I så fall svarade de negativt av ren slentrian eller i tron att det 
var vad utomstående forskare ville höra. Detta tycks däremot inte särskilt tro-
ligt, eftersom jag under intervjuerna försökte få de svarande att verkligen 
”tänka till”. 

75  Detta konstaterande kan nyanseras med att människor säkert kan förändras 
även under omständigheter (eller med påverkansmetoder) de själva ogillar eller 
är kritiska mot (jfr. rökaren som slutade p.g.a. information om skadeverkningar 
i kap. 3). Dessutom kanske inte effektiva motiverande insatser behöver vara sär-
skilt tidskrävande (jfr. Motivational Interviewing, Miller & Rollnick 1991). Här bör 
dock understrykas att inget av de medverkande LVM-hemmen tillämpade någon 
liknande specifikt artikulerad och/eller i tid avgränsad motiverande metod. När 
det gäller frivillig institutionsvård har det vidare antagits att eventuella 
behandlingseffekter visar sig först efter tre månader i vård (jfr. Joe m.fl. 1998).  
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Om förändringen av inställning ändå ska tas för ”sann”, verkar det 
rimligaste vara att se denna som en biprodukt till vistelsen på LVM-
hemmet; en vårdmiljö som, trots missbrukarnas massiva kritik, kan 
antas vara mindre destruktiv än deras vardagsmiljö. För detta talar 
andra studier som visar att deltagande i missbrukarvård i sig kan 
främja ytterligare motivation (Blomqvist 1999 & 2001).  

Ett annat sätt att se på intervjupersonernas goda motivation är att 
ifrågasätta om någon egentlig förändring eller effektiv påverkan 
verkligen ägt rum under vårdvistelsen fram till intervjun. Detta 
stämmer i så fall med missbrukarnas egen upplevelse av att redan ha 
varit motiverade vid inträdet i tvångsvården. Likaså kan förekomsten 
av ”pre-tvångsvårdsmotivation” ge en förklaring till varför så många 
är kritiska mot LVM-hemmens vårdutbud, samtidigt som de verkar 
ståndaktiga i sin önskan om mer adekvat hjälp för missbruksproble-
matiken. Av inledningsvis omotiverade missbrukare, som dessutom 
känner att de ”hamnat på fel plats”, vore det rimligare att förvänta 
sig ett totalt avståndstagande från vårdsystemet. 

Motivation betraktad som process – möjligheter och 
problem 
Som nämnts statuerar de tillämpade teorierna kring motivation, att 
viljan till förändring/behandling varierar över tid och därför bör 
studeras som en dynamisk process. Utifrån detta kan mätningen i 
denna studie endast vara en ”snapshot” som belyser missbrukarnas 
motivation vid en tidpunkt. Trots att motivationsförändringar antag-
ligen sker genom ”små steg” i riktning mot en ny inställning, torde 
den övergripande motivationsgraden däremot kunna förväntas vara 
relativt konstant från dag till dag (men möjligen inte från månad till 
månad). Detta resonemang, samt denna studies primärt deskriptiva 
och inte prediktiva ansats, utgjorde argumenten för att inskränka 
datainsamlingen till ett tillfälle per individ.  

Den teoretiska poängteringen av motivationsbegreppets proces-
suella karaktär kan samtidigt problematiseras. Å ena sidan förefaller 
ett mer egenskapsorienterat perspektiv, där graden av motivation 
mäts indirekt och prediceras via andra statiska variabler, ej vara för-
enligt med vare sig förändring genom påverkan eller forskningsrön 
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om missbrukares egna erfarenheter av ambivalens. Om förändrings-
vilja är ett ”antingen/eller-fenomen” – huvudsakligen influerat av 
faktorer som ålder, personlighetstyp, missbrukets varaktighet, erfa-
renhet av negativa konsekvenser och så vidare – kan man anta att 
motiverande insatser blir onödiga (eftersom allt handlar om klient-
egenskaper som inte kan påverkas utifrån), samt att ambivalens är 
otänkbar (eftersom man antingen vill eller inte vill).  

Å andra sidan kan ”processperspektivet” kritiseras för att, i teo-
rin, överdriva vikten av det självklara i att människor är mer eller 
mindre motiverade, och att detta är relaterat såväl till inre som yttre 
omständigheter. Likaså kan perspektivets företrädare klandras för att 
i praktiken, vid operationalisering och analys, paradoxalt nog använda 
motivationsgrad som en i raden av oberoende statiska variabler.  

Miller (1985), Prochaska & DiClemente (1984) och Simpson & 
Joe (1993a&b) skulle nog bemöta sådan kritik genom att hävda, att 
det dynamiska synsättet särskilt markerar möjligheten till förändring 
samt motivationsbegreppets komplexitet (se kap. 3). Detta är så att 
säga poängen. När ”snapshots” tas av människors motivationsgrad, 
vilka sedan blir till variabler i praktisk forskning, ses dessa mindre 
som fullbordade egenskapsbeskrivningar och mer som tillfälliga in-
dikationer på hur långt individen kommit i förändringsprocessen; 
indikationer som i sin tur kan ha praktisk/klinisk relevans.  

För att göra en vidlyftig uttolkning av perspektivets grundtanke 
kan fenomenet förändrings-/behandlingsmotivation jämföras med 
fenomenet stress. Båda är mänskliga tillstånd som influeras såväl av 
fysiologisk/psykologisk disposition som av yttre omständighe-
ter/påverkan. Båda kan betraktas som objektivt fastställbara ”egen-
skaper” i stunder då de ger sig till känna och motiverar till handling, 
men beskrivs bättre i termer av gradvisa subjektivt upplevda till-
stånd, vars ”kraft” varierar över tid och mellan olika sammanhang.  

Under förutsättning att även grupperingen av intervjupersonerna 
i denna avhandling utgör en typ av positionering i förändringspro-
cessen, kan denna jämföras med Prochaska & DiClementes (1984) 
stadiemodell. Utifrån ett sådant resonemang skulle de omotiverade 
antas befinna sig i den ”förbegrundande” fasen, där missbrukspro-
blemen ännu inte resulterat i särskilt allvarliga konsekvenser och nå-
gon probleminsikt därför ej är att förvänta. De tveksamma, som 
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börjat erfara vissa obehagligheter och åtminstone har funderingar 
kring behandling, skulle snarast inordnas i det ”begrundande” sta-
diet. De motiverade, slutligen, ser allvarligt på missbruksproblemen 
och är helt benägna att vidta lösningsåtgärder. Därmed skulle de be-
finna sig antingen i ”förberedelse-” eller ”handlingsfasen”, beroende 
på i vilken utsträckning de inte bara vill, utan även faktiskt har upphört 
med missbruket och tagit aktiv del av behandlingen.  

Även om denna jämförelse, som tidigare gjorts av till exempel 
Simpson & Joe (1993a), är teoretiskt relevant, kan det ifrågasättas 
om den mer utvecklade stadiemodellen har några vetenskapliga ”för-
delar” i förhållande till den trubbigare motivationsgrupperingen (som 
tillämpas i föreliggande avhandling). En av grundpelarna i den förra 
är att detaljeringsnivån tillåter utformandet av mycket specifika in-
satser, vilka i sin tur antas fungera rehabiliterings- och motivations-
mässigt adekvat i respektive förändringsfas. Detta verkar gott i sig.  

Vad som däremot tycks oklart, är om den gängse operationalise-
ringen av stadiemodellen (jfr. Prochaska & DiClemente 1984) – där 
uppmärksamheten riktas mot om och när personen avser sluta samt 
mot tidigare förfelade försök – verkligen lyckas med föresatsen att 
fånga förändringsprocessens komplexitet och detaljrikedom. Sutton 
(1996) konstaterar ju, att Prochaska & DiClementes omfattande 
skala skulle kunna reduceras till den enkla frågan ”Funderar du på att 
sluta under de närmaste sex månaderna?”. Detta, utan att för den 
skull missa någon grupp som skiljer sig kvalitativt från andra. Grup-
perna skulle i så fall utgöras av svarskategorierna Nej (”förkontemp-
lativ” fas), Nja, kanske (”kontemplativ” fas) och Ja (”förberedelse-” 
eller ”handlingsfas”).  

En begränsning med stadiemodellen är vidare att dess ”sannings-
halt” måste bedömas retrospektivt. Även om en missbrukare hävdar 
att någon avsikt att sluta ej finns för de närmaste sex månaderna, och 
vederbörande således klassificeras som ”förbegrundande”, kan det 
klarläggas först när denna tidsrymd passerat om detta stadium var 
riktigt. Om samma individ efter ”mättillfället” gör en helt överväldi-
gande livserfarenhet, misslyckas med att sluta, och sedan återgår till 
ett tillstånd där missbruk framstår (ännu mer) som det enda möjliga 
handlingsalternativet, ska han/hon då fortfarande anses vara i ”för-
begrundandefasen”, och var denna fasangivelse korrekt ens vid för-
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sta mättillfället? Dessutom kan man fråga sig om en person befinner 
sig i ”handlingsfasen”, trots regelbundna återfall i missbruk?  

Om dessa frågeställningar har relevans, kan de givetvis överföras 
till alla försök att i vetenskapliga undersökningar ”fånga” och ”fix-
era” det flyktiga fenomenet förändrings-/behandlingsmotivation, så 
även det som gjorts inom ramen för denna avhandling. Vad som 
talar för min egen ansats, är att den inte gör några anspråk på att 
positionsbestämma enskilda individer på längre sikt. Snarare förut-
sätter den att de intervjuade missbrukarnas tillfälliga inställningar och 
bevekelsegrunder endast kan ge grova indikationer på motivations-
kontinuumets typiska ”lägen”. Vidare torde det att jag själv som in-
tervjuare var en utomstående person, helt frikopplad från institutio-
nernas behandlingsplanering, minska risken för det problem som 
tvångsvårdspersonal kan antas erfara när de försöker skaffa sig en 
”korrekt” bild av missbrukarens motivation; att även de omotiverade 
tjänar på att uttrycka ”ånger” och vilja till förändring. 

Trots talet om dessa tre typiska ”lägen”, kan det vara teoretiskt 
intressant att diskutera en ännu trubbigare gruppindelning. Man kan 
till exempel särskilja de allra mest omotiverade från den större grupp 
av intervjupersoner som åtminstone har några tankar kring att via 
behandling lösa det missbruksproblem de i varierande utsträckning 
anser sig ha. Inom ramen för denna studie skulle deras andelar av 
urvalet, grovt räknat, bli 15 respektive 85 procent. Detta resonemang 
innebär, att några personer som tidigare klassificerats som omotive-
rade här ”flyttar upp ett trappsteg”. Detta kommer sig av att de ändå 
ser vissa problem med livssituationen och menar att de skulle klara 
sig bättre om de skar ned på alkohol-/drogkonsumtionen. Mot bak-
grund av teorin kring att motivation kommer i grader, även bland de 
huvudsakligen omotiverade, förefaller denna möjlighet att omstruk-
turera materialet given på förhand. Vad den däremot understryker, är 
att den mest omotiverade gruppen verkligen utmärker sig med sitt 
totala avståndstagande från myndigheternas syn på dem som pro-
blematiska missbrukare i behov av vård.  

Man kan dock fråga sig om det verkligen är meningsfullt att, som 
till exempel Miller och Prochaska & DiClemente, betrakta och be-
möta förnekandet av problem som ett tecken på att missbrukaren 
befinner sig i en ”förbegrundande fas” och är på väg mot en positiv 
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förändring. Rationalitetsteoretiskt blir svaret antagligen nej, eftersom 
detta perspektiv tar för givet att det är den rådande preferensstruktu-
ren som motiverar till handling och att preferensförändringar endast 
kan förutspås genom att se tillbaka på människors tidigare preferen-
ser och beslut. Detta innebär med andra ord, att framtida inställnings-
förändringar bara kan prediceras med hänvisning till historiska in-
ställningsförändringar. Sådana som den ”förbegrundande” fasen, 
enligt stadiemodellen, inte måste ha föregåtts av.  

Vissa personer misstror vårdsystemet och andra har en väl befäst 
identitet som missbrukare. Båda dessa omständigheter kan leda till 
att motivation till behandling/förändring ter sig otänkbar. Åter andra 
kan ha flera misslyckade rehabiliteringsförsök bakom sig, vilka har 
lett till en befogad uppgivenhet. Kanske skulle människor med dylika 
erfarenheter få ett mer individuellt avpassat bemötande om de be-
traktades som ”autonoma missbrukare”, ”nöjda missbrukare”, ”ex-
motiverade missbrukare” eller ”missbrukare i post-handlingsfasen”. 
Empirin i min egen studie, och det rationalitetsteoretiska perspektiv 
som legat till grund för förståelsen av intervjuutsagorna, understry-
ker att även utåt sett självdestruktiva människor kan ha skäl för att 
inte befinna sig i eller önska förändring. Detta pekar mot att man 
som utomstående ska ”ta ett nej för ett nej” och inte nödvändigtvis 
se detta som ett ”rop på hjälp” eller som ett tecken på den ”förbe-
grundande” fasen. 

Rationella tvångsintagna missbrukare? 
Motivationsgrupperna i förhållande till en annan grupp-
indelning 
Den rationalitetsteoretiska synen på missbruk (eller addiktion) har i 
föreliggande arbete inspirerat till tolkningar av datamaterialet samt 
anvisat hur man som forskare kan se på intervjuutsagor. Av den 
empiriska redovisningen har framgått att grava missbrukare faktiskt 
tillämpar handlingsstrategier samt inte, vilket även Blomqvist (2001) 
konstaterar, förhåller sig som passiva mottagare av vårdsystemets 
välvilliga hjälpinsatser. De agerar som väljande subjekt i förhållande 
till den behandling/den vårdkontext de blivit påtvingade och försö-
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ker så gott det går att anpassa egna preferenser/önskningar/förvänt-
ningar till aktuella möjligheter, samt vice versa. De har – precis som 
alla andra – åsikter om sin egen aktuella livssituation, till exempel 
kring hur det är att leva som missbrukare, hur det känns att bli 
tvångsvårdad, hur man vill bli bemött, vilken typ av hjälp som är 
adekvat och så vidare. Även om dessa iakttagelser kan tyckas själv-
klara och oproblematiska förtjänar de att understrykas, inte minst i 
det fall tvångsvårdens legitimitet skulle utvärderas radikalt, med hän-
syn tagen till de intagnas egna erfarenheter.76  

Att det komplexa orsaksspektrumet bakom enskilda missbrukares 
upplevelser av den egna situationen svårligen kan ”fångas” och till 
fullo förstås av forskare eller andra utomstående, är också det något 
som förefaller givet på förhand. Det är mot denna bakgrund man 
ska se detta forskningsprojekts huvudsakliga åsidosättande av frågan 
om varför intervjupersonerna tycker som de tycker och säger vad de 
säger, med andra ord av varför de uppvisar en specifik grad eller typ 
av motivation. För en analys av denna och liknande frågeställningar 
hänvisas läsaren till Blomqvists (1998, 1999 & 2001) studier av olika 
typer av rehabiliteringsprocesser.  

Utifrån min egen undersökning kan dock konstateras att tvångs-
intagna missbrukare skiljer sig åt vad gäller grad och typ av motiva-
tion. De uppvisar olika sätt att förstå den egna problematiken och 
har kommit olika långt på – eller alls inte anträtt – vägen mot miss-
bruksfrihet. Trots att förändringsvilja i denna mening är ett mycket 
individuellt fenomen kan det vara av värde att, som i denna avhand-
ling, urskilja vilka kvaliteter som karakteriserar ”idealtypiska” fall av 
mänskliga tillstånd. Detta för att i förlängningen fördjupa vår förstå-
else av missbrukares motivation.  

                                                 
76  I dagsläget hörs i media få röster som ifrågasätter LVM. Den 15 mars 2001 

visade det statliga nyhetsprogrammet Rapport ett inslag som informerade om 
att antalet tvångsvårdsplatser har minskat drastiskt under senare år. Denna 
vårdform framställdes som den enda möjliga metoden för att säkra grava miss-
brukares överlevnad. I en morgontidning, några månader senare, konstaterade 
företrädare för ett antal frivilligorganisationer, att ”(t)vångsvården (lvm och 
lvu) måste utvecklas och utvidgas så att den motsvarar det faktiska behovet” 
(DN-debatt 2001).  
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Inget talar dock för att man som personal inom behandlingssek-
torn bör lita blint på att alla klienter/tvångsintagna kan placeras in i 
någon av de tre grupperna, eller på att en vetenskaplig beskrivning 
av ”typiska fall” nödvändigtvis förbättrar kunskapen om den en-
skilde individen. Trots detta kan motivationsgruperna vara till hjälp 
när det gäller att utveckla sätt för att bemöta olika personer inom 
missbrukarvården.  

Skog (1999a&b) gör en annan, men liknande, grundläggande ka-
tegorisering av olika typer av missbrukare, eller snarare av hur långt 
individen kommit på vägen mot ett aktivt förändringsförsök. Han 
använder emellertid mer renodlat förekomsten av ambivalens som 
särskiljande variabel. Han talar om fyra typiska förhållningssätt gent-
emot – eller ”lägen” i relation till – det problematiska beteendet, och 
beskriver dem som punkter på ett tänkt ”addiktionskontinuum”.  

De tillfälliga missbrukarna (transient addicts) avbryter spontant sitt 
självdestruktiva beteende när yttre omständigheter förändras 
och/eller negativa konsekvenser förvärras. Dessa personer kan för-
väntas mogna ut ur missbruket på egen hand eller enbart göra kor-
tare ”besök” i vårdsystemet. Ett exempel som nämns är den stora 
andel amerikanska soldater som slutade missbruka heroin när de 
kom hem ifrån Vietnamkriget (jfr. Robins 1993). De ”disharmoniska 
missbrukarna” (dissonant addicts) däremot, är ambivalenta i inställning-
en till för- och nackdelar, vill sluta men har svårt för att klara av det 
och pendlar mellan perioder av abstinens och konsumtion. Dessa är 
benägna att söka hjälp och kan därför antas vara frekventa inom den 
frivilliga vården. ”Nöjda/harmoniska missbrukare” (consonant addicts) 
vill i stället inte sluta, men skulle, om de försökte, upptäcka att det är 
svårt. Då denna grupp anser att livet är bättre med än utan miss-
bruket, kommer deras kontakter med vårdsystemet sannolikt inte att 
ske frivilligt. Slutligen kan också de urskiljas som inte anser sig vara 
missbrukare alls (non-addicts).  

Jämförs denna typ av gruppering – som till exempel kan grundas 
på om intervjupersonerna anser att de uppfyller något subjektivt 
kriterium för addiktion (att ha ett ”sug”/vara beroende, att förlora 
kontrollen eller att ta skada av konsumtionen) samt om de vill sluta 
eller inte – med den som tillämpats i avhandlingen, framkommer att 
överensstämmelsen väntat nog är god.  
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Vad gäller ”disharmoniska missbrukare” är de sådana som menar 
sig uppfylla ett eller flera addiktionskriterier, samt dessutom önskar 
avbryta konsumtionen. ”Harmoniska missbrukare” anser sig uppfylla 
ett eller flera kriterier, men saknar viljan att sluta. För att här, slutli-
gen, definieras som ”icke-missbrukare” ska personen inte anse sig 
uppfylla något kriterium och givetvis ej heller önska upphöra med 
alkohol-/drogbruket.77 Nedan jämförs avhandlingens motivations-
grupper med Skogs (a.a.) kategorisering. 

Tabell 14. Antal personer ur respektive motivationsgrupp (en-
ligt tidigare gruppindelning, se kap. 4) möjliga att kategorisera 
som ”icke-missbrukare”, ”harmoniska missbrukare” och ”dis-
harmoniska missbrukare”. 

 Omotiverade 
(n=14) 

Tveksamma 
(n=17) 

Motiverade 
(n=23) 

”Icke-missbrukare” 9 - - 
”Harmoniska missbrukare” 5 6 - 
”Disharmoniska missbrukare” - 11 23 

 
Av tabell 14 framgår att hela nio personer ur den omotiverade grup-
pen kan kategoriseras som ”icke-missbrukare”. Dessa talar vare sig 
om ett ”sug”/beroende (de kan sluta om de vill), om kontrollförlust 
(de konsumerar därför att de vill och förlorar inte kontrollen under 
ruset) eller om att konsumtionen är skadlig eller destruktiv. Övriga 
fem, ur gruppen omotiverade, beskriver ett beroende och/eller att 
de blir ”drogstyrda robotar” i samband med konsumtionen, men 
uttrycker ingen vilja till förändring. Här kategoriseras de därför som 
”harmoniska missbrukare”. För dem är skälet till att fortsätta en 
övertygelse om att det är alltför svårt eller omöjligt att leva nyk-
ter/drogfri efter så många år av missbruk. Sex från den tveksamma 
gruppen klassificeras också som ”harmoniska”. De talar om bero-
                                                 
77  Inom ramen för detta sammanhang bortser jag från ”tillfälliga missbrukare”, 

eftersom dessa antagligen inte blir tvångsvårdade, och därför att ingen infor-
mation finns i datamaterialet kring om de intervjuades missbruk är tillfälligt 
eller inte. 
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ende, om kontrollförlust och om att alkohol-/drogbruket är skadligt. 
Att viljan att försöka sluta saknas, beror på att man inte tror att det 
går, men också på att man trots den höga konsumtionsnivån säger 
sig klara livet ganska bra. Till sist kategoriseras 11 tveksamma och 
samtliga motiverade som ”disharmoniska missbrukare”. Som har 
framgått av empirikapitlen anser de sig ha addiktionsproblem och 
vill därtill sluta. 

Vilka slutsatser kan då dras utifrån denna jämförelse mellan olika 
typer av grupperingar? Till att börja med framstår det som en själv-
klarhet, att genuin behandlingsmotivation måste vara grundad i en 
vilja att sluta med problemaktiviteten. Likaså kan konstateras att 
människor beskriver erfarenheter som uppfyller vanligt förekom-
mande kriterier för addiktion, samtidigt som de anger välgrundade 
skäl (t.ex. upplevd oförmåga eller ovilja att sluta) för att inte efter-
sträva en rehabiliteringsprocess.  

Det framgår också, inte minst av den empiriska redovisningen, att 
även grava missbrukare kan hänvisa till lika välgrundade skäl för att i 
stället fortsätta med en mycket hög alkohol-/narkotikakonsumtion – 
till exempel när bruket lindrar ensamhetskänslor, när detta är en 
central del av den egna identiteten, när rädslan för kommande absti-
nensbesvär är stor, när det nyktra livet anses alltför trist och inne-
hållslöst, när man är bostadslös och försöker stå ut med tillvaron 
samt då man ej anser sig kunna motstå frestelser – vilka medför att 
inte ens tvångsintagna alltid definierar sig själva som missbrukare. 
Ännu en slutsats som kan dras är att, vilket har nämnts tidigare, per-
sonerna i urvalet framstår som mindre ambivalenta, det vill säga 
mindre ”harmoniska” (consonant), än vad som vore att förvänta av 
intagna inom tvångsvården.  

Åtföljs Skogs (a.a.) antagande om att ”disharmoniska missbru-
kare” – det vill säga sådana som vill sluta och som antalsmässigt 
dominerar inom ramen för denna studie – skulle söka sig till be-
handling på egen hand om de trodde sig vara behjälpta av den, ver-
kar det inadekvat att påtvinga dem vad de faktiskt vill. Denna typ av 
slutsats ska dock inte antas förbehållslöst, eftersom mångas utsagor 
om missbruk och förändringsvilja möjligen var präglade av en tillfällig 
”in-ambivalens” och en överdrivet konstruktiv hållning gentemot de 
rådande livsförhållandena.  
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Trots att ett sådant resonemang inte överensstämmer med de in-
tervjuades egen syn på aktuella omständigheter, bör man komma 
ihåg att de ”disharmoniska missbrukarnas” ambivalens innefattar två 
förhållningssätt, varav det ena är destruktivt och det andra är kon-
struktivt. Att det var det senare som hade övertaget hos många un-
der just intervjusituationen, behöver alltså inte betyda att de för alltid 
lämnat missbruket, utan kan i stället tolkas som ett belägg för att 
ambivalens och en över tid föränderlig preferensstruktur är utmär-
kande för addiktionsbeteendet. Man bör dessutom notera att LVM i 
vissa fall kan, samt i alla fall syftar till att, fungera motivationsstabili-
serande (och/eller -ökande). Det går därmed att rättfärdiga tvångs-
omhändertaganden – om så önskas – även då det handlar om ”di-
sharmoniska missbrukare” som uttryckligen, men utifrån tolkningen 
ovan högst temporärt, säger sig eftersträva en förändring.  

Mer obestridligt ur ett lagstiftarperspektiv verkar emellertid att 
tvångsvårda dem som framställer sig i termer av ”icke-” eller ”har-
moniska missbrukare”. I deras fall torde LVM-hemmens uppgift 
vara att synliggöra alternativ till det omfattande missbruket, samt 
därmed skapa grund för den mer ambivalenta hållning som kan an-
tas föregå en förändring. Mot denna bakgrund verkar det givet, att 
det är svårare att få dessa personer att ändra inställning och i för-
längningen initiera en rehabiliteringsprocess, än när det gäller de 
redan ”disharmoniska”. Den slutliga frågan, som i detta fall kan stäl-
las till såväl teori som empiri, är om LVM innebär en adekvat lösning 
på ”icke-missbrukarnas” och de ”harmoniska missbrukarnas” ”in-
ställnings-/attitydproblem”.  

Tvångsvård av omotiverade 
Vänder man sig till Nordenfelt (1990) och Elster (1984 & 1999b), 
vilka presenterades i avhandlingens teorikapitel (kap. 3), framgår att 
tvångsvård kan ses som en myndigheternas manipulering av situatio-
nen eller scenen, syftande till att åstadkomma en förändring av aktö-
ren (samt i förlängningen hans/hennes handlingar, medel och mål). 
När personal inom behandlingssektorn ”hotar” med LVM förutsätts 
den nya situationen, där tvångsåtgärder kan bli aktuella, medverka till 
att personen inser problemets svårighetsgrad samt behovet av en 
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omedelbar lösning. Eller åtminstone till att han/hon skär ned på 
konsumtionen för att slippa bli tvingad till en längre vårdperiod. 
Endast några få missbrukare i denna studie vittnar emellertid om att 
myndighetspersoners tal om LVM kan leda till probleminsikter, me-
dan de allra flesta beskriver att de snarare vidtog åtgärder för att 
kunna fortsätta missbruket in i det sista. Hur missbrukare reagerar på 
hot om tvångsåtgärder är alltså svårt att förutspå. Att de reagerar, 
och att hoten antingen resulterar i något positivt eller något negativt, 
verkar dock kunna förutsättas.  

Om nu LVM står för något obehagligt och potentiellt integritets-
kränkande i den enskilde missbrukarens liv – vilket har starkt stöd i 
det empiriska materialet – är det möjligt att utifrån motivationsgrup-
perna och rationalitetsteorin förutspå resultatet av myndigheternas 
hotelser. En omotiverad person kan antas dra sig undan från vårdsy-
stemet och ges ytterligare belägg för att han/hon är orättvist be-
handlad och missförstådd. Detta såvida inte myndigheternas tal om 
tvångsvård är den första indikationen på att bruket av alko-
hol/narkotika skulle kunna ses som ett problem. En ambivalent, 
eller tveksam, missbrukare som ser problemet men är osäker på om 
det är möjligt eller ens eftersträvansvärt att försöka lösa, skulle an-
tagligen reagera på ett likartat sätt, även om vissa av dessa personer 
kan antas åtminstone ge vården en chans. Den motiverade missbru-
karen i sin tur, som vill förändra sig men visar ambivalensen genom 
att misslyckas och ständigt återfalla i missbruk, skulle antagligen ge-
nom hoten ges ytterligare incitament till att få till stånd en frivillig 
behandling. Samtidigt kan han/hon antas bli besviken och möjligen 
”falla ännu djupare” i vetskap om att myndigheterna misstror den 
egna förmågan till icke-påtvingad förändring.  

Samtliga dessa scenarier ter sig förenliga med ett rationalitetsteo-
retiskt resonemang kring preferens och nytta, men har dessutom ett 
gediget empiriskt stöd. En preliminär slutsats skulle kunna vara att 
hot om tvångsåtgärder kan fungera preventivt, i det att kostnaderna 
för det fortsatta missbruket höjs avsevärt, främst för personer vars 
livssituation ännu inte är helt präglad av negativa konsekvenser. För 
andra, som inte anser sig ha problem eller som faktiskt vill ha vård, 
torde varningar av detta slag endast öka frustrationsnivån på ett ne-
gativt sätt (och därför inte utgöra en positiv vändpunkt), vilket i sin 
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tur kan medverka till att de drar sig undan från myndighetskontakter 
eller förlorar förtroendet för den egna förmågan och vårdsystemet.  

Vad gäller den faktiska tillämpningen av tvångsvård är manipule-
ringen av situationen av en helt annan typ. I sådana sammanhang 
görs det missbrukade preparatet fysiskt otillgängligt (åtminstone vid 
vård på låst avdelning), vilket Elster (1984) beskriver som en av flera 
metoder för att ”binda sig” vid ett tidigare beslut om till exempel 
abstinens. För individer, som enligt lagstiftarperspektivet inte har 
”attitydproblem”, utan vill avhålla sig kan alltså detta vara en god 
paternalistisk tillfällig lösning på de svårigheter missbrukaren erfar på 
grund av ambivalens och framtidsdiskontering (se kap. 3). Under 
förutsättning att personen redan strävar efter eller värdesätter en 
förändring i form av ett nyktert liv, samt inte förmår avgifta sig utan 
extern hjälp/kontroll, kan denna tvångslösning antas såväl öka som 
stabilisera den latenta eller ”oförtäckta” motivationen.  

För detta talar inte minst Blomqvists (1998, 1999 & 2001) studier, 
som visar att viljan till förändring i vissa fall blir ännu starkare bara 
av att ”nyktra till” och komma ifrån den destruktiva missbrukar-
miljön. Mot denna bakgrund skulle en kortare påtvingad avgiftning 
vara nyttig för alla grava missbrukare, även för de helt förändrings-
ovilliga, i det att den ger tillfälle till fysisk/psykisk återhämtning. Att 
sedan i motiverande syfte förlänga den påtvingade vårdperioden för 
samtliga tvångsintagna verkar däremot mindre självfallet rehabiliter-
ingsmässigt adekvat.  

Om förutsättningarna för LVM-hemmen att öka de omotiverade 
missbrukarnas motivation presenteras avskalat, utifrån ett rationali-
tetsteoretiskt perspektiv, framstår inte dessa som särskilt gynn-
samma. Det följande resonemanget är tentativt i den mening att det 
inte på alla punkter hänvisar till empiriska iakttagelser, utan snarast 
till olika omständigheter som preliminärt kan tas för givna när det 
handlar om rationella (dvs. planerande, reflekterande och nytto-
maximerande) missbrukare och påtvingade institutionsvistelser.  

För det första kan antas att den intagnes längtan efter ruset och 
det ”gamla” livet kvarstår även då den obligatoriska inledande av-
giftningsfasen är avklarad; annars vore de kommande månaderna av 
motiverande påverkan överflödiga. LVM-vården är satt till sex må-
nader för att det ska finnas tillräckligt med tid för att skapa motiva-
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tion (jfr. SOU 1987:22). Detta grundar sig på tanken att de tvångs-
vårdade missbrukarna fortsätter att vara omotiverade eller tvek-
samma, trots att de redan från första dagen på behandlingshemmet 
börjar leva nyktert och strukturerat. Detta innebär i sin tur att de 
omotiverade torde behöva erfara större förändringar av livsvillkoren, 
än bara drogfrihet och struktur, för att kunna få förändringsincita-
ment. Ett behov som LVM-vården, enligt intervjupersonerna, inte 
kan tillgodose. 

För det andra kan man, mot bakgrund av resonemanget ovan, 
anta att den sociala miljö/de materiella villkor som tvångsvården för 
en tid ersätter, i de allra flesta fall förblir oförändrade, och att den 
”färdigbehandlade” missbrukaren därför återkommer till samma 
konsumtionsvänliga kontext som han/hon tvingats lämna. Detta så-
vida inte den intagne får mycket omfattande hjälp som resulterar i att 
bostad, meningsfull sysselsättning, ordnad ekonomi och icke-miss-
brukande medmänniskor inte enbart framstår som framtida möjlig-
heter. Om missbrukaren i praktiken också ska få erfara genomgri-
pande förbättringar av livssituationen, krävs att LVM-hemmen och 
socialtjänsten samarbetar och har ekonomiska resurser som möjlig-
gör sådana ”förvandlingsnummer”. Enligt många intervjupersoner 
finns dock vare sig något fungerande samarbete eller några resurser. 

För det tredje kan inte LVM-hemmen göra några större avsteg 
ifrån att tvångsbefogenheterna ej sträcker sig längre än till frihetsbe-
rövanden och kontroll, vilket i praktiken innebär att missbrukaren 
inte kan avkrävas delaktighet i institutionens förutsatt motivations-
höjande eller rehabiliterande aktiviteter. Detta medför att de som 
inte vill förändra sig eller delta i någon form av behandling i lugn 
och ro kan ”sitta av” tiden i väntan på frigivning.  

För det fjärde finns vare sig resurser eller juridiskt stöd för att 
placera alla omotiverade i helt sluten vård, av vilket följer att många 
tvångsintagna som vistas på öppna avdelningar ges sådana rym-
ningsmöjligheter de i praktiken också ofta tar (jfr. Svensson 2001a). 
Detta resulterar i sin tur i att dessa missbrukares institutionsvistelser 
blir präglade av avbrott i behandlingen och personalens avviknings-
förhindrande åtgärder.  

För det femte måste det innebära ett problem för samma perso-
nal, att de tvångsintagna av taktiska skäl kan uppvisa behandlings-
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motivation och samarbetsvilja, såväl för att få till stånd en adekvat 
vårdplan som för att kvalificera sig till öppnare vård där avviknings- 
och konsumtionsmöjligheterna är större.  

För det sjätte torde de omotiverade missbrukarnas vilja att under 
tvångsvårdvistelsen helt avstå från alkohol/narkotika, starkt begrän-
sas av att de i detta sammanhang ofta erfar obehagskänslor. Sådana 
obehagskänslor som missbrukaren i vanliga fall antagligen försöker 
kuva med hjälp av drogkonsumtionen. 

Hur ska då mot denna dystra bakgrund de fall förklaras där tiden 
på LVM-hem utgör en positiv vändpunkt; när den omotiverade per-
sonen börjar se och handla utifrån behandlingens positiva sidor och 
det ”gamla” livets negativa? Till att börja med kan konstateras att det 
saknas belägg för att så sker i någon större utsträckning. Slutsatserna 
som dras i vissa SiS-rapporter (se kap. 2), att LVM ofta leder till att 
från början omotiverade missbrukare blir motiverade, tycks förhas-
tade och strida mot den bild de intagna själva ger av tvångsvårdens 
möjligheter. Enligt dem är det i stället endast i undantagsfall som 
tvånget innebär en motiverande ”väckarklocka”, erbjuder en be-
handling/vårdideologi som den enskilde uppskattar och tror på, 
samt resulterar i betydande och motiverande materiella/fysiska/psy-
kiska/sociala förbättringar. Grundregeln skulle alltså vara att de 
omotiverade personerna förblir opåverkade, även om det kan hända 
att de blir motiverade. De som enligt intervjupersonerna har störst 
nytta av tvångsvården, är i stället de som redan före omhändertagan-
det har upplevt ambivalens, stundtals sett missbruket som ett 
allvarligt problem och även övervägt att delta i frivillig vård. 
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KAPITEL 10 

LVM-vårdades handlings-  
och åsiktsutrymme  

 
I detta kapitel relateras intervjupersonernas uppfattning om sig själva 
och den verklighet de lever i, till Burkes (1945) och Mills (1940) teo-
retiska perspektiv på motiv (se kap. 3). Här ska jag försöka samman-
ställa och diskutera de handlingar och upplevelser av personliga för-
utsättningar för handling som nämns i intervjumaterialet. 

I ett första steg sorteras dessa så kallade motivutsagor in under 
Burkes fem ”motivaspekter” (handling, scen, aktör, medel och mål). 
I nästa steg diskuteras att flera av missbrukarnas motivutsagor är 
mångtydiga, samt att handlingar kan förstås på olika sätt beroende på 
vilken ”motivaspekt” tonvikten läggs vid. Sist förs ett resonemang 
kring hur de tvångsvårdades motivvokabulär skiljer sig från ”etablis-
semangets”78.  

Återknytning till det motivteoretiska perspektivet 
Det tillämpade teoretiska perspektivet förutsätter att ingående be-
skrivningar av motiv blir möjliga genom att se på det komplexa för-
hållandet mellan person, omgivning och handling. Burke (1945) me-
nar ju att utsagor om motiv, som inte redogör för samtliga aspekter, 
är ofullständiga. Här är därför inte motivbegreppet enbart associerat 
med människans ”inre drivkraft”, mål, syfte, skäl eller intention (vilket 

                                                 
78  ”Etablissemang” hänvisar i detta kapitel till den lagstiftning, de myndighetsin-

stanser och de enskilda tjänstemän/individer som verkar för att missbrukare 
blir tvångsvårdade. 
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ofta är fallet i vardagligt tal), utan snarare med samtliga ovan nämnda 
fem aspekter som kan ha betydelse för hur en aktör eller en betrak-
tare skapar mening åt olika beteenden. När någon anger egna (eller 
uttolkar andras) motiv, ses inte detta som uttryck för handlingens 
”verkliga” intention, utan som en social/språklig konstruktion nöd-
vändig för talet om och förståelsen av den.  

I genomgången av motivets fem aspekter, kommer det att framgå 
att dessa i vissa fall är överlappande och svåra att särskilja. Det är till 
exempel en tolkningsfråga om individens syn på möjligheter till för-
bättrad livssituation är del av aspekten scen eller aspekten aktör. 
Denna överlappning mellan vissa ”motivaspekter” kan dock förut-
sättas, i det att olika personer beskriver sig själva, sin omgivning och 
sitt agerande på olika sätt. Likaså är det upp till den som försöker 
förstå en handling att välja vilken/vilka aspekt/-er som anses vikti-
gast.79  

I en given social kontext kan de fem aspekternas innehåll variera 
på ett visst antal olika sätt, och det stora, men oftast begränsade, 
antalet variationer anger normen för vad som där vanligtvis 
görs/tänks/planeras/finns. Om till exempel en kund beskriver vad 
som brukar ske vid en korvkiosk, skulle motivutsagorna kunna gälla 
köp av korv och samtal med andra kunder. Andra beteenden, till exempel 
cykelreparation eller fågelskådning, skulle antagligen inte komma på tal 
och därmed framstå som mindre normriktiga. Burke refererar själv 
till uttrycket ”That sort of thing just isn’t done” (1945, sid. 15), ”Sådana 
saker görs bara inte”, och poängterar därigenom att skildringar av 
verkligheten också är normativa. Att deskriptivt hävda att något görs 
i en viss situation, innebär därför att samtidigt hävda att detta kan 
eller får göras i det sammanhang som avses. Och omvänt: att säga att 

                                                 
79  I ett fall kanske det finns kunskap om en viss scen, t.ex. att fenomenet ”mass-

psykos” förekommer när människor samlas i stora grupper. Här skulle möjli-
gen information om aktörerna (t.ex. att deras bevekelsegrunder påverkas av 
hur andra agerar) kunna antas ytterligare belysa varför sådana ”psykoser” in-
träffar (jfr. Schelling 1978). I ett annat fall vet vi att våldshandlingar utförs i 
krogköer. I stället för att ensidigt beskriva just dessa handlingar kanske vi väljer 
att rikta uppmärksamheten mot scenen för att skaffa oss en djupare förståelse 
för fenomenet.
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något inte görs, innebär att normativt säga att det inte heller bör 
göras. Vissa omständigheter skapar så att säga förutsättningar för 
vissa typer av handlingar och vissa typer av aktörer (jfr. Asplund 
1980). 

Motivets fem aspekter inom tvångsvården 
Avgränsningar 
Före den utförliga redogörelsen av intervjupersonernas motivutsagor 
när det gäller LVM-vård, kan vissa avgränsningar göras. Männi-
skorna som handlar, det vill säga aktörerna, kan beskrivas och be-
skriva sig själva utifrån ett oändligt antal olika aspekter. Fokusen kan 
till exempel riktas mot individuella särdrag vad gäller uppväxtförhållan-
den, social situation, personlighetstyp eller grad av ”missanpassning”. Likaså 
kan den riktas mot mer objektivt fastställbara variabler som kön, 
ålder, fysisk/psykisk kondition, val av missbrukspreparat, missbrukets tyngd 
och antal tidigare behandlingstillfällen.  

Alla dessa ”egenskaper” har antagligen betydelse för hur miss-
brukare handlar, samt för hur deras handlingar tolkas av andra. I 
denna analys kommer dock betoningen att ligga på individens egen 
syn på sig själv och sin situation. Dels därför att det var denna typ av 
data som samlades in, och dels därför att mitt perspektiv på motiv 
för handling understryker betydelsen av människors själv- och verk-
lighetsuppfattning.  

Vidare menar Burke (1945) att scenen kan studeras snävt eller vitt 
(jfr. Asplund 1980). Valet av synsätt har betydelse för beskrivningen 
av såväl beteendet som människan. Man kan ju handla på ett speci-
fikt sätt i en situation, utan att detta agerande av andra nödvändigtvis 
anses vara betecknande för ens person ur ett vidare perspektiv.80  

En vid definition av scenen skulle kunna omfatta de tvångsvårda-
des allmänna medborgarstatus och strukturella chanser till förbätt-
rade livsvillkor. En snäv definition skulle i stället kunna gälla om-
                                                 
80  Ett exempel är att människor på semesterresor tillåter sig att ”släppa loss”, i 

vetskap om att de därmed inte behöver uppfattas som vällustingar också på 
hemmaplan.  
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ständigheter i missbrukarens omedelbara närhet, till exempel på 
LVM-hemmet eller i vardagslivet. Inom ramen för denna avhandling 
finns bara information om intervjupersonernas syn på situationen i 
tvångsvården och deras upplevda möjligheter till ett bättre liv efter 
utskrivning. Därför kommer redogörelsen primärt att utgå från den 
snäva definitionen.  

När det i stället gäller ”motivaspekterna” handling, medel och 
mål, är det svårare att sätta en gräns mellan den intressanta/upp-
nåeliga informationen och den ointressanta/ouppnåeliga. Då det är 
ovisst om missbrukarna har resonerat uttömmande kring alla tänk-
bara sätt att förhålla sig till och handla inom tvångsvården, är det 
inte troligt att det går att göra en fullständig redogörelse av hur de 
uppfattar sitt handlings- och åsiktsutrymme. Vad som återstår är att 
uttyda och sammanfatta sådana handlingar, medel och mål som ändå 
nämns.  

För att förenkla och underlätta de vidare diskussioner som kom-
mer senare i kapitlet, har jag ”översatt” intervjupersonernas motivut-
sagor, till mer allmänna förhållningssätt/ståndpunkter/planer/ age-
randen. Analysens tyngdpunkt ligger på uttalanden som på något sätt 
berör dels missbrukarnas förhållningssätt gentemot LVM, LVM-
hemmen och behandlingen, samt dels deras egna handlingar och 
förutsättningar inom ramen för tvångsvården. Med framställningen 
försöker jag visa att det inom tvångsvårdskontexten finns många 
möjliga motivstrukturer. 

Handling (Vad är det som görs?) 
Denna aspekt omfattar sådana grundläggande handlingsalternativ 
vilka kan beskrivas som ”vägval”. I intervjumaterialet kan man ur-
skilja fem olika sådana. 

Ett första ”vägval” ställs missbrukaren inför när beslutet om 
LVM är fattat och det gäller att antingen acceptera eller inte accep-
tera faktum. Ett beslut som enligt intervjupersonerna kan omvärde-
ras under hela vårdperioden, men som anses vara mest aktuellt i dess 
inledningsskede, då man ännu inte hunnit vänja sig vid den nya situ-
ationen.  
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Ett andra ”vägval” gäller missbruket. Under avgiftningsperioden, 
då personalens kontroll är som störst, beskrivs fortsatt konsumtion 
av alkohol/narkotika som en omöjlighet. Däremot finns det flera 
som hävdar att bruk förekommer på öppna avdelningar. Efter att ha 
kvalificerat sig till sådan avdelning, har den intagne därför att välja 
mellan abstinens och sporadiskt missbruk, även om det senare alter-
nativet är förenat med hinder och negativa sanktioner.  

Det tredje ”vägvalet” gäller det mellan samarbete och vägran i 
förhållande till personal/institutionsordning/behandlingsprogram. 

När myndighetstvånget slutligen avlägsnas, efter maximalt sex 
månaders vårdtid, beskriver intervjupersonerna att de via social-
tjänsten antingen kan försöka förlänga LVM-hemvistelsen på frivillig 
basis eller ta del av annan frivillig behandling. Alternativet är att 
skriva ut sig och minimera kontakten med socialtjänsten/vårdsyste-
met. Det fjärde ”vägvalet” handlar alltså om vårdkonsumtionen di-
rekt efter utskrivning. Det femte, vilket hänger samman med det 
fjärde, gäller huruvida man avser upprätthålla nykterheten eller åter-
uppta missbruket.  

Scen (Var görs det?) 
Det finns många olika (typer av) scenangivelser i intervjumaterialet. 
Här följer de som jag uppfattar vara viktiga meningsbärare, när det 
gäller handling inom tvångsvården.  

Enligt missbrukarna har de, eller så har de inte, något positivt att 
komma tillbaka till efter institutionsvården. God social situation, 
vårdnad av barn, bostad, arbete, utbildning, vänner och drogkon-
sumtion är exempel på vad intervjupersonerna ser fram emot att få 
uppleva eller återuppleva.  

Situationen på LVM-hemmet värderas olika av olika intagna. När 
LVM upplevs som ett skydd ses behandlingshemmet som en om-
vårdande fristad. När lagstiftningen upplevs syfta till att straffa defi-
nieras miljön i stället som en fängelseliknande förvaringsplats. Rela-
terad till denna aspekt är värderingen av tvånget. Detta anses av vissa 
fylla en funktion och av andra vara helt meningslöst. 

Även institutionens verksamhet och ”befolkning” upplevs på 
olika sätt av olika individer. Så kan missbruksbehandling och moti-
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vationsarbete antingen anses finnas eller saknas, och antingen anses 
fungera eller ej fungera. Samma bedömningsgrund tillämpas på de 
mer tidsfördrivande aktiviteterna. Dessutom uppfattas vårdperioden 
som effektiv (ingen dötid) av vissa, medan andra uppfattar den som 
ineffektiv (enbart dötid). Personalen värderas i sin tur som i huvud-
sak kompetent eller inkompetent, och stämningen på institutionen 
som huvudsakligen välvillig eller hotfull. 

Aktör (Vem handlar?) 
Den påtvingade institutionsvistelsen syftar till nykterhet/drogfrihet, 
behandlingsmotivation och positiv förändring i form av rehabiliter-
ing. Inom ramen för denna avhandling har jag ställt frågor till de 
intagna missbrukarna kring hur de ser på dessa behandlingsmål. De 
viktigaste frågorna har gällt om behandlingsmålen är eftersträvans-
värda, och om tvångsvården anses ha möjlighet att uppfylla dem. 
Trots att missbrukarnas inställning till frågorna säkert varierar över 
tid, och trots att lyckade fall av förändring oftast beskrivs i termer av 
långsiktiga personliga processer, kan man förutsätta att de intagna, 
vid givna tidpunkter, inställningsmässigt huvudsakligen lutar åt det 
ena eller det andra hållet. Nedan följer några exempel på hur aktö-
rerna beskriver sig själva.  

Vissa missbrukare säger sig vilja sluta med alkohol-/narkotika-
(miss)bruket, medan andra vill fortsätta. Vissa är intresserade av vård 
i största allmänhet och/eller fortsatt behandling just efter LVM. 
Andra är ointresserade. Några intervjupersoner vill genomgå en livs-
stilsförändring, medan andra inte vill det.  

Utöver dessa grundläggande inställningstyper visar intervjumate-
rialet, att missbrukarna också kan uttrycka tveksamhet/ambivalens 
och likgiltighet inför eventuella rehabiliteringsförsök och behandling.  

När det gäller värderingen av tvånget och vården kan man skilja 
mellan de intervjupersoner som huvudsakligen är positiva (de känner 
sig t.ex. privilegierade och väl bemötta/behandlade), och de som är 
negativa (de känner sig kränkta, maktlösa och illa bemötta/behand-
lade). Likaså beskriver vissa missbrukare att de har tidigare primärt 
positiva erfarenheter av vårdsystemet, medan andra har primärt ne-
gativa. 
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Några intagna tror att behandlingen på LVM-hemmet kommer 
att leda till förbättringar, antingen för dem själva eller för deras när-
stående. Andra säger sig hålla till godo med institutionens behand-
lingsprogram. Detta grundar sig i sådana fall på att man tidigare sak-
nat adekvat hjälp eller på att chansen att få ytterligare vård för miss-
bruket bedöms vara liten. Åter andra menar att behandling överhu-
vudtaget inte fungerar, eller att just LVM-hemmets vårdtyp är verk-
ningslös. 

Vad gäller det att efter utskrivning få bättre livsomständigheter 
och social gemenskap, är vissa missbrukare optimistiska och tror på 
möjligheten, medan andra är pessimistiska och betvivlar den. Denna 
inställning hänger antagligen samman med hur miljön ser ut som den 
intagne återvänder till (se ovan under rubriken Scen), men även med 
om personen upplever sig kunna styra livet eller inte.  

Medel (Hur görs det?) 
Vissa handlingar eller ”vägval” genomförs eller artikuleras med hjälp 
av andra taktiska handlingar. Att acceptera tvångsomhändertagandet 
till exempel, ges enligt vissa intervjupersoner ett konkret uttryck i det 
att man låter sig hämtas. Att ta avstånd ifrån det, visas, enligt andra, 
genom att undvika myndighetskontakt när beslutet ska verkställas 
eller genom att överklaga domslutet.  

Samarbete och samarbetsvilja manifesteras, menar missbrukarna, 
genom att ta aktiv del i institutionens behandlingsprogram och öv-
riga verksamhet samt vara trevlig mot och interagera med persona-
len. I de fall personen trivs och anser sig vara ”på rätt plats” sker det 
okonstlat. I de fall den positiva grundinställningen saknas, anses 
emellertid denna typ av beteende handla om att ”fjäska”. Några 
nämner att samarbete kan främjas genom att den intagne försöker 
bortse från institutionslivets tvingande moment och, inför sig själv, 
låtsas att vårdvistelsen är frivillig.  

Samarbetsvägran visas i sin tur, enligt intervjupersonerna, genom 
att i görligaste mån ignorera eller undvika kontakt med personal 
samt institutionens förutsatt rehabiliterande aktiviteter. Den svåraste 
formen av vägran anses vara att inte bara neka att befatta sig med, 
utan att även störa institutionsordningen eller avvika.  
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Vissa anser att de opportunt kan reglera samarbetsnivån utifrån 
rådande omständigheter och preferenser. Detta fungerar dels som 
”minsta motståndets lag” (eftersom man varken är renodlat aktiv 
eller passiv och därmed minskar risken för negativa sanktioner från 
såväl andra intagna som personal), samt dels som ett sätt för att få 
tiden att gå (man håller modet uppe genom att bara göra det som 
anses roligt eller vårdmässigt riktigt).  

Vidare beskriver några att de ”biter i surt äpple” nu, i stället för 
att skjuta upp det på framtiden som de egentligen inte vill. Antingen 
anses vården i slutändan vara nödvändig, eller också förutser/ hop-
pas missbrukaren att han/hon som ”färdigbehandlad” – rehabilitera-
de eller inte – blir mindre uppmärksammad och kontrollerad av 
myndigheterna. 

I förhållande till annan vård och utskrivning, anser en del av de 
intagna att det är bäst att fullgöra vårdperioden på LVM-hemmet. 
Andra eftersträvar, av olika skäl, vård i annan form eller vistelse i det 
egna hemmet (jämlikt LVM § 27).  

För att få fortsatt vård efter LVM, eller för att bli utskriven till 
annan öppnare vård under LVM, förekommer två typer av strategier. 
Missbrukaren kan ta egna initiativ och därigenom demonstrera sin 
behandlingsmotivation, eller också axla rollen som uppgiven och 
hjälpbehövande. Båda syftar till att få personalen att göra det plane-
ringsarbete som krävs inför utskrivning från LVM-hemmet. 

Mål (Varför görs det?) 
Det går att urskilja tre grundläggande mål i intervjupersonernas utsa-
gor. Dessa berör inställningen till hur framtiden ska se ut och har 
betydelse för hur de själva och utomstående ger mening åt olika 
handlingar och medel. Ett övergripande mål är att efter bästa för-
måga dra nytta av LVM:et. De två andra är att försöka gå igenom 
tvångsvården opåverkad respektive att så snart som möjligt komma 
ut till friheten. Som ska visas kan dessa tre målbeskrivningar tolkas 
på flera sätt. 
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Vanliga motiv inom tvångsvården  

Två grundläggande motivstrukturer  
I tabell 15 nedan, försöker jag ge en sammanfattande bild av – eller 
”karta” över – missbrukarnas motivutsagor. För överblickbarhetens 
skull delas de in i tre kategorier – följsamma, oppositionella och var-
ken/eller – utifrån hur väl de överensstämmer med den motiv-
struktur som lagstiftaren syftar till att främja (se sid. 58).  

Tabell 15. ”Karta” över missbrukarnas motivutsagor. 
(B=behandling) 

Handling 
(Vad?) 

Scen 
(Var?) 

Aktör 
(Vem?) 

Medel 
(Hur?) 

Mål 
(Varför?) 

Följsamt: 
Acceptera 
LVM 
Abstinent 
under LVM 
Samarbeta 
under LVM 
Fortsatt vård 
efter LVM 
Abstinens efter 
LVM 
Oppositionellt:
Ej acceptera 
LVM 
Ej abstinent 
under LVM 
Vägra under 
LVM 
Ej fortsatt vård 
efter LVM 
Missbruk efter 
LVM 
 

Följsamt: 
LVM-hem är 
fristad 
Tvång har mening 
B finns 
Aktiviteter finns 
Mot.främjande 
Effektiv vårdpe-
riod 
Komp. personal 
Välvillig atmosfär 
Oppositionellt: 
LVM-hem är ett 
fängelse 
Meningslöst tvång
Ingen B 
Inga aktiviteter 
Ej mot.främjande 
Ineff. vårdperiod 
Inkomp. personal
Hotfull atmosfär 
Varken/eller: 
Livssituation 
efter LVM  

Följsamt: 
Benägen att ”sluta” 
Intresserad av B 
Förändringsvillig 
Privilegierad 
Väl bemött 
Tror på B 
Håller till godo m.B 
Optimistisk 
Oppositionellt: 
(Miss)bruks-
benägen  
Ointresserad av B 
Förändringsovillig 
Känner sig makt-
lös 
Tror ej på B 
Tror ej på denna B 
Pessimistisk 
Varken/eller: 
Tveksam 
Likgiltig 
Kränkt 
B-erfarenheter  
Styra livet 

Följsamt: 
Låta sig hämtas 
Aktiv/interagera
Ta egna initiativ 
Söka hjälp 
Oppositionellt: 
Försvinna eller 
överklaga 
Passiv/dra sig 
undan 
Störa ordningen
Avvika  
Varken/eller: 
”Fjäska” 
”Låtsas friv. B” 
”Minsta mot-
ståndets lag” 
”Få tiden att 
gå” 
”Bita i surt 
äpple” 
LVM § 27 
 

Följsamt: 
Dra nytta av 
LVM:et 
Förbli opå-
verkad  
Komma ut  
Oppositionellt: 
Dra nytta av 
LVM:et 
Förbli opåver-
kad  
Komma ut  
 

 
Här bör återigen understrykas att det saknas på förhand givna skilje-
linjer mellan de olika aspekterna. Så skulle det att vilja avbryta miss-
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bruket, som ovan placerats under aktörsaspekten, lika väl kunna ses 
som den intagnes mål med vistelsen. I denna analys ligger dock ton-
vikten vid missbrukarnas upplevelser och resonemang, varför viljan till 
abstinens här i första hand beskrivs som en ”del” av individen.81

”Kartans” uppdelning mellan utsagor som vid första anblicken 
kan antas beteckna följsamma respektive oppositionella beteenden 
och föreställningar, används här för att beskriva två grundläggande 
motivstrukturer.  

En karakteristiskt oppositionell motivstruktur skulle kunna skild-
ras på detta sätt: En missbruksbenägen tvångsintagen (aktör), som anser att 
LVM-hemmets tvångsmoment är helt meningslösa (scen), vägrar att samarbeta 
(handling) genom att ständigt avvika (medel) med syftet att gå opåverkad 
genom vårdperioden (mål). Och en karakteristisk följsam så här: En för-
ändringsvillig tvångsintagen (aktör), som anser sig vistas vid ett LVM-hem där 
god behandling erbjuds (scen), samarbetar (handling) genom att vara aktiv 
tillsammans med personalen (medel) med syftet att dra nytta av vårdperioden 
(mål). 

Dessa två motivstrukturer framstår som rimliga och hör antagli-
gen till tvångsinstitutionernas vardag. Mot bakgrund av att de be-
skrivna handlingarna, medlen och målen är grundläggande, kan de 
förutsättas vara meningsfulla även tillsammans med andra aktörs-
variabler och scenangivelser.  

Den oppositionella motivstrukturens innebörd skulle inte föränd-
ras om ytterligare information tillfogades från ”kartans oppositio-
nella områden”. Samarbetsvägran skulle begripas på samma sätt om 
vi fick veta till exempel att missbrukaren trivs med den gamla livsfö-
ringen och saknar tro på behandling (aktör), samt tycker att perso-
nalen är inkompetent (scen). Motsvarande resonemang gäller givet-
vis även för den följsamma motivstrukturen. Samarbetet skulle ha 
samma innebörd, även utifrån det att missbrukaren känner sig privi-

                                                 
81  De intervjuades tankegång kan uttryckas så här: När en person vill avbryta 

missbruket (aktör), kan han/hon acceptera LVM:et (handling) och sträva efter 
att dra nytta av vårdperioden (mål). Därmed inte sagt, att analysen nedan mot-
säger att målformuleringar kan ses som ”delar” av individer, eller att en speci-
fik målformulering inte kan omfatta också det att vilja avbryta missbruket. 
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legierad och tror på behandling (aktör), samt anser att institutionens 
atmosfär är välvillig (scen). 

Man kan dock fråga sig vad som sker med vår förståelse av dessa 
två karakteristiska motivstrukturer, när en ”motivaspekt” avviker 
från övrigas antingen följsamma eller oppositionella karaktär. 

Tre typer av mål 
Vissa missbrukare vill sluta, vill ha hjälp och känner sig väl bemötta, 
men önskar en annan behandling än den som LVM kan erbjuda. 
Även i sådana fall framstår den typiskt oppositionella motivstruktu-
ren (se ovan) som tänkbar och meningsfull. Beskrivningen av hand-
lingens mål, det vill säga att gå opåverkad genom vårdperioden, 
skulle dock behöva förtydligas. Här hänvisar ”opåverkad” till fortfa-
rande behandlingsmotiverad och inte till fortfarande missbruksbenägen. Detta 
resonemang belyser att de tre målen inom tvångsvården kan ses som 
oppositionella och följsamma, samt förklarar varför de i ”kartan” (se 
tabell 15) har lokaliserats till båda dessa ”områden”. 

Målet att dra nytta av LVM:et, hänger som framgått primärt 
samman med och ger mening åt att följsamt låta sig påverkas/vårdas. 
Intervjupersonerna nämner dock att fler förhållningssätt har sin 
grund i ”tvångsvårdsnyttan”. LVM kan till exempel ses som en ga-
rant för tillräcklig framtida hjälp från socialtjänsten, utan att miss-
brukaren för den skull är följsam och intresserar sig för institutio-
nens rehabiliteringsfrämjande aktiviteter. Likaså kan nyttan finnas i 
det att den tidigare intagne ibland ”tjänar på” att ha deltagit i – frivil-
lig eller påtvingad – missbrukarvård. I sådana fall används medlet att 
”bita i surt äpple”. Oavsett om den intagnes situation förändrats till 
det bättre eller inte, och oavsett om han/hon under vistelsen varit 
följsam eller oppositionell, så räknas insatser jämlikt LVM till behand-
ling. Detta hänvisar vissa missbrukare till, när de talar om att vårdsy-
stemet inte kan hjälpa och att ytterligare myndighetsinblandning 
därför bör undvikas. 

Som nämnts kan målet att förbli opåverkad också det ”passa in” i 
såväl en oppositionell som i en följsam motivstruktur. Missbrukaren 
kan sträva efter status quo, dels för att skydda den egna motivationen 
och dels för att han/hon vill fortsätta leva som före omhänderta-
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gandet. Detta gäller även målet att komma ut till friheten. De intagna 
kan sträva efter att komma ifrån LVM-hemmet såväl för att bättre 
kunna tillgodose det egna hjälpbehovet, till exempel genom att delta 
i behandling vilken uppfattas vara lämpligare, som för att kunna 
missbruka eller göra annat man hindras från under vistelsen.  

Mångtydigt beskrivna handlingar, scener och aktörer 
Ser man i stället närmare på handlingsaspekten, visar det sig att inga 
motivutsagor har placerats i ”varken/eller-kategorin”; vare sig så-
dana kring värderingen av LVM, det eventuella missbruket, samar-
betet eller behandlingsdeltagandet (se tabell 15). Den enda handling 
som intervjupersonerna på något sätt beskriver som tvetydig är den 
förstnämnda, det vill säga accepterandet/icke-accepterandet av 
LVM. Vissa intagna säger att de bortser från vad de innerst inne 
tycker om att vården är påtvingad, och låter i stället andra omstän-
digheter (t.ex. personal, miljö, behandling osv.) utgöra grund för 
deras förhållningssätt. 

Det finns vidare endast en scenangivelse som i denna analys 
framstår som mångtydig, det vill säga de intagnas resonemang kring 
om situationen efter LVM innehåller något positivt eller inte att se 
fram emot (se tabell 15). Missbrukarna beskriver att sammanhanget 
som de återvänder till kan främja flera olika förhållningssätt gent-
emot en eventuell livsstilsförändring, såväl följsamma som opposi-
tionella. När livet efter LVM förutsätts bli kaotiskt och sakna posi-
tiva inslag, kan synen på lösningen av missbruksproblemen präglas 
både av att det ändå ”inte är någon idé” och av att man ”inte har 
något att förlora”. Om situationen i stället tros komma att bli – eller 
fortsätta att vara – ordnad och angenäm, vill en del undvika att för-
ändra sig eftersom ”allt är bra”. Andra tvivlar på att turen håller i sig 
och har därför ”allt att vinna” på en förändring.  

Liknande resonemang finns även när det gäller aktörsaspektens 
”varken/eller-område” (se tabell 15). Vissa intagna ser kränkningar i 
samband med tvångsomhändertagandet som skäl för opposition, 
medan andra följsamt ser dem som ofrånkomliga biprodukter till 
genomgripande missbruksbehandlingar.  
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Tidigare vårderfarenheter som anses ha varit mycket bättre kan, 
enligt vissa intervjupersoner, medverka till att man blir oppositionell. 
Positiva erfarenheter sägs dock också förekomma tillsammans med 
följsamhet, i det att man har upplevt att behandling kan innebära 
något positivt i livet. Somliga intagna menar att tidigare negativa 
vårderfarenheter ger skäl för opposition, eftersom man vet att be-
handling inte fungerar. Andra hävdar att sådana främjar följsamhet, 
då den aktuella tvångsvården framstår som adekvat i förhållande till 
det man har att jämföra den med.  

Att uppleva sig sakna kontrollen över livet ger på samma sätt me-
ning åt båda typerna av grundläggande motivstrukturer. Mot bak-
grund av att tvångsvården ibland anses försämra det redan dåliga 
självförtroendet, kan man å ena sidan opponera sig. Å andra sidan 
kan avsaknaden av kontroll ge skäl för att följsamt ta emot den hjälp 
tvångsvården erbjuder. Känslan av att kunna styra livet nämns dock 
oftast tillsammans med opposition, i det att myndigheternas tvångs-
medel upplevs som orättmätiga och missriktade.  

Mångtydiga medel 
Också beskrivningarna av medel är mångtydiga. De intagna säger till 
exempel att man kan ”fjäska”, såväl för att öka chanserna till fortsatt 
frivillig vård, som för att hamna i ett sammanhang där drogkonsum-
tion är möjlig. Man kan ”låtsas vara i frivillig vård”, både för att lät-
tare acceptera den nuvarande situationen och för att visa för sig själv 
och andra att tvånget inte godtas. Ävenså omtalas ”minsta motstån-
dets lag” och att strävan efter att ”få tiden att gå”, både när det gäller 
att komma vidare till ”bättre” behandling, och när det gäller att und-
vika konflikter som försenar frisläppning/möjlighet till missbruk. 
Också det, att se den aktuella vårderfarenheten som ett ”bett i surt 
äpple”, är mångtydigt. Detta medel kan, vilket har nämnts, å ena 
sidan förekomma tillsammans med behandlingsengagemang och å 
andra sidan med ett planerat undvikande av vårdsystemet.  

Intervjupersonerna beskriver vidare överflyttningar till öppnare 
vård jämlikt LVM § 27 som medel, vilka kan användas både följsamt 
och oppositionellt. Strävan efter öppnare vård är således alltid me-
ningsfull. I den oppositionella motivstrukturen ovan, skulle lydelsen 
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kunna bli: ”…vägrar att samarbeta (handling) genom att på enklaste sätt 
söka sig bort från tvångsvårdsmiljön (medel)”. Och i den följsamma: 
”…samarbetar (handling) genom att göra det som förväntas, det vill säga söka 
sig till en mindre sluten vårdmiljö (medel).  

En tolkning av motivutsagorna i intervjumaterialet går ut på att 
överflyttningar av denna typ är meningsfulla, oavsett hur de intagna 
beskriver sig själva, sina handlingar och sina mål. Vistelser på mindre 
slutna behandlingsinstitutioner (eller i hemmet) kan tilltala såväl 
”missbruksbenägna frihetsälskare” och ”ambivalenta behandlings-
testare”, som ”nykterhetssträvande vårdentusiaster”.  

De intagnas respektive ”etablissemangets”  
perspektiv på motiv inom tvångsvården 

I avsnittet ovan har diskussionen utgått ifrån två grundläggande mo-
tivstrukturer inom tvångsvården, den oppositionella och den följ-
samma. Jag har försökt belysa att dessa är ”vida” och därför kan 
omfatta och ge övergripande mening åt stora variationer vad gäller 
svar på de fem motivfrågorna. Mot denna bakgrund blir det proble-
matiskt att ensidigt förutsätta att en variabel/frågeställning/aspekt 
kan förklara människors motiv för att handla på ett specifika sätt. I 
avsnittet nedan exemplifierar jag att de intagna och ”etablisse-
manget” tycks förstå och förklara handlingar inom tvångsvården på 
olika sätt. Det rör sig om att motiv kan uppfattas på olika sätt bero-
ende på vilken aspekt som tonvikten läggs vid. 

Tidig eller sen opposition 
LVM utgår ifrån att de intagna är omotiverade och oppositionella i 
vårdens inledningsskede. När sedan den rehabiliteringsmässigt ef-
fektiva tvångsvården har gjort sitt, ska de i stället ha blivit föränd-
rings- och behandlingsvilliga ”på-väg-att-sluta-missbrukare”. Enligt 
detta synsätt är alltså tidig opposition att förvänta, medan sen oppo-
sition tyder på att LVM-vården inte varit tillräckligt framgångsrik.  

De tvångsintagna själva tycks snarare mena att motivationen är 
starkast och har bäst förutsättningar i vårdperiodens inlednings-
skede, då de fortfarande kan njuta av att vara nyktra/drogfria. När 
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den påtvingade institutionsvistelsen efter ett tag präglas av ”dötid”, 
förseningar i behandlingsplaneringen och upplevelsen av att bli ”för-
varad”, hävdas förändringsviljan kunna falna. Utsagorna tyder alltså 
på att missbrukarna förväntar sig tidigt samarbete och sen opposi-
tion.82

Utifrån detta kan man anta att de intagna och ”etablissemanget” 
har olika uppfattningar om när de oppositionella motivstrukturerna 
har gynnsammast grogrund. Resonemanget pekar mot möjligheten 
att se ”motivaspekternas” inbördes relationer på olika sätt.  

Olika sätt att förklara handling 
Burke (1945) menar att vi primärt använder oss av tre förhållanden, 
eller proportioner (ratios), i vårt tal om motiv. Det mellan scen/ hand-
ling, det mellan scen/aktör samt det mellan aktör/handling. Vi kan för 
det första se på en given handling (t.ex. det att samarbeta med per-
sonalen på ett LVM-hem) som om den vore en naturlig följd av sce-
nen (t.ex. en konstruktiv och motivationsfrämjande miljö). För det 
andra kan vi förstå en viss aktör (t.ex. en förändringsvillig missbru-
kare) utifrån den scen han/hon befinner sig på (t.ex. ett förändrings-
främjande behandlingshem). För det tredje kan vi uppfatta en speci-
fik handling (t.ex. den att ta del av frivillig vård efter LVM) som en 
direkt följd av det som kännetecknar aktören (t.ex. hans/hennes 
behandlings- och förändringsvilja). 

Mot bakgrund av dessa iakttagelser, kan man fråga sig vilka för-
hållanden mellan ”motivaspekter” som de intagna respektive ”eta-
blissemanget” lägger tonvikten vid när det gäller förståelsen för 
handling. Är det till exempel det att missbrukaren befinner sig i 

                                                 
82  Detta kan förklaras utifrån diskonteringsteorin (jfr. kap. 3) och skulle kunna 

beskrivas som en s.k. ”muck-effekt”. När det återupptagna missbruket, vilket 
under första delen av vårdperioden framstått som en tidsmässigt mycket avläg-
sen möjlighet, vid periodens slutfas blir ett av flera realiserbara handlingsalter-
nativ, kommer dess värde att stiga. Även tidigare förändringsvilliga personer 
ställs alltså inför en svår utmaning när tvångsvården släpper sitt grepp. Det 
som förut var avlägset, ouppnåeligt och ”ont” är helt plötsligt nära, möjligt och 
eventuellt ”gott”. 
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tvångsvård (scen) som ”leder till” att han/hon antingen samarbetar 
eller vägrar (handling)?  

Intervjupersonerna svarar som regel ja, åtminstone när det gäller 
vägran. Flera menar att tvånget i sig ger incitament för trotsighet och 
behandlingsvägran. Opposition förklaras således med hänvisning till 
scen/handling-förhållandet. När det gäller samarbete understryker 
de i stället betydelsen av aktören och hans/hennes mål. Man samar-
betar, inte därför att man förväntas göra det, utan därför att man har 
skäl till det. Följsamhet förklaras alltså under åberopande av ak-
tör/handling-förhållandet. 

”Etablissemanget” däremot, måste besvara frågan på ett annat 
sätt. Tvångslagstiftningen bygger på att missbrukarna är irrationella 
och inte kan annat än ”bita handen som matar”. De intagnas oppo-
sition förklaras därmed med hänvisning till aktör/handling-förhål-
landet. Tvångsvården förutsätts vidare kunna medverka till nykter-
het, motivation och rehabilitering. Mot denna bakgrund blir det na-
turligt för ”etablissemanget” att förklara följsamhet – och ”lyckade 
fall” i allmänhet – under åberopande av scen/handling-, eller scen/ 
aktör-förhållandena.  

Allmänt sett tycks alltså de två parternas perspektiv på motiv 
inom LVM vara konträra. För att tala med Mills (1940), använder de 
sig av i några avseenden skilda motivvokabulär, när de anger varför 
tvångsintagna gör som de gör.  

Vad de tvångsvårdades motivvokabulär inte omfattar 
Som refererades tidigare bygger Burkes och Mills resonemang kring 
motiv på att det som sägs göras också är det som är rätt/adekvat att 
göra i givna situationer. Utifrån denna tankegång innehåller intervju-
personernas beskrivning av tvångsvården indirekt en normativ di-
mension. När missbrukarna säger vad de gör/tänker/tycker/plane-
rar/eftersträvar, säger de samtidigt vad de inte gör/tänker/ 
tycker/planerar/eftersträvar. Därmed också vad de anser norm-
vidrigt.83

                                                 
83  Antagandet om att deskription också anger norm är svårt att pröva empiriskt. 

Däremot kan det knappast anses sakna grund, åtminstone inte historiskt sett. 
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Vad är det då som inte nämns av intervjupersonerna och som ej 
heller finns representerat på ”kartan” över deras motivutsagor? Och 
hur skiljer sig de intagnas motivvokabulär från ”etablissemangets”?  

Till att börja med kan återknytas till missbrukarnas resonemang 
kring öppnare vård jämlikt LVM § 27. Överflyttningar av denna typ 
är i de flesta fall, som nämnts, inte ett mål eller en handling i sig, utan 
ett medel för att uppnå något annat. Man skulle därför kunna säga 
att strävan efter öppnare behandling fungerar som motivbeskrivning i 
de tvingades vokabulär, men att den på inget sätt betyder det en-
tydigt följsamma som ”etablissemangets” språkbruk kring motiv anger.  

Ett annat viktigt särdrag är missbrukarnas ståndpunkt att man 
inte blir motiverad inom LVM-vården, att motivationen antingen 
finns redan före omhändertagandet eller att den riskerar att avta med 
tiden på tvångsinstitution. Dras tanken med motivvokabulärens 
normangivelse till sin spets, skulle alltså det att säga sig ha blivit för-
ändringsmotiverad inom ramen för LVM, utgöra en avvikelse från 
de intagnas normala erfarenheter/handlingar/förhållningssätt. Detta 
resonemangs trovärdighet begränsas givetvis av att några intervju-
personer ändå menar att de blivit motiverade. Det tycks alltså som 
att den sortens förändring (eller, med andra ord, den sortens föränd-
ringshandling) existerar, men att den är väldigt sällsynt och sällan 
beskrivs reservationslöst. Därför kan man anta, att de som vill bli 
motiverade och fortfarande hyser förhoppningar om tvångsvårdens 
kapacitet ”kämpar i motvind” i förhållande till institutionskulturen 
och övriga intagna. De måste så att säga göra det oväntade och ge 
uttryck för det avvikande. 

Vidare verkar den omtalade ”osannolikheten” kring att bli föränd-
rad/motiverad inom ramen för tvångsvården, återspegla sig också i 
beskrivningen av tvångsinstitutionen. LVM-hemmen kan, enligt de 
intervjuade, endast i undantagsfall medverka till motivation och re-
habilitering. Man förlitar sig till annan framtida behandling och ser 
LVM-hemvistelsen som en välbehövlig, meningslös eller rent av 
förgörande transportsträcka. I missbrukarnas motivvokabulär be-
skrivs alltså, lite hårdraget (eftersom undantag förekommer), inte 
                                                                                                            

Termerna etik och moral härstammar ju båda från antika ord för sedvana (ethos 
på grekiska och mos på latin, Lübcke 1988), som betyder vad som vanligtvis görs. 
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LVM-hemmen som potentiella scener för förändring. Dessa finns, 
menar man, på annat håll.  

Om nu tvångsvården, enligt missbrukarna själva, saknar möjlighet 
att uppfylla lagstiftningens delmål två (behandlingsmotivation) och 
tre (varaktig rehabilitering), kan man fråga sig hur de förhåller sig till 
LVM:s första delmål, det kring missbruket. Först kan konstateras att 
de allra flesta intagna hävdar att de är nyktra/drogfria under mer-
parten av vårdtiden. Då och då avviker de från institutionen för att 
kunna missbruka, men detta beskrivs höra till undantagen. Att bli 
och vara abstinent är således en legitim handling som ingår i de 
tvångsvårdades motivvokabulär, vilket här förutsätts innebära att 
LVM kan uppfylla och ofta uppfyller delmål ett under själva institu-
tionsvistelsen.  

Däremot finns få intervjuutsagor till stöd för tvångets eventuellt 
preventiva effekt. Missbrukarna säger sig inte avbryta det akuta 
missbruket i rädsla för omhändertaganden och inte heller undvika 
återupptagandet av konsumtionen bara för att man en gång blivit 
tvingad till abstinens/behandling. För att relatera detta till Norden-
felts (1990) begreppsram, tycks det inte som att myndigheternas 
förändring av situationskomponenten (att LVM aktualiseras) har något 
motsvarande genomslag i missbrukarnas handlingsmönster, förutom 
när de befinner sig regelrätt inlåsta. I de tvångsintagnas motivvoka-
bulär fungerar inte risk för eller erfarenhet av tvång som en tillräcklig 
förklaring eller orsak till abstinens.  

Kommentarer till analysen 
Resonemangen ovan kring de tvångsvårdades motivvokabulär skulle 
kunna ifrågasättas. Dels för att de komplicerar och sätter fackord på 
intervjupersonernas erfarenheter, samt dels för att resultaten kan anses 
vara förväntade. Vidare kan resonemangen kritiseras för att förenklat 
bygga på grupptendenser, och för att på vaga grunder förutsätta att 
”etablissemangets” motivvokabulär ser ut på ett bestämt sätt.  

Visst är det möjligt att beskriva analysens huvudsakliga resultat 
med andra termer än ”motivaspekt” och motivvokabulär. Man kan 
till exempel säga att LVM § 27 används både behandlingsmässigt 
konstruktivt och destruktivt, att de intagna i allmänhet saknar tro på 
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tvångsvårdens rehabiliteringskapacitet och att de tenderar att miss-
bruka före och efter, men inte under den påtvingade institutionsvis-
telsen. Och visst, redan i avhandlingens introduktion poängteras att 
min egen preliminära föreställning var att få missbrukare anser att de 
blir motiverade till förändring inom ramen för LVM. Mot bakgrund 
av att många människor säkert är skeptiska till LVM-vårdens poten-
tial, just därför att den är påtvingad, skulle slutsatserna kring de in-
tagnas rapporterade handlingar och åsikter också kunna anses sakna 
”nyhetsvärde”. Givetvis är det dessutom sant att övergripande dis-
kussioner om grupper i vissa fall måste bortse från avvikande en-
skilda individer, samt att antagandena ovan kring ”etablissemangets” 
motivvokabulär refererar till hur detta kan antas beskriva (inte till hur 
det faktiskt beskriver) missbrukarnas handlingar inom tvångsvården.  

Kritiken är alltså relevant, men säkert också ofrånkomlig, när det 
rör sig om att teoretisera och generalisera med utgångspunkt enbart i 
den ena partens (här: missbrukarnas) syn på sakernas tillstånd. Ana-
lysens huvudpoäng är att den fäster uppmärksamheten på språkbrukets 
betydelse för hur vi handlar och förstår handling. När jag poängterar 
att det tycks finnas skillnader mellan de intagnas och ”etablisse-
mangets” respektive motivvokabulär, hävdar jag inte att det finns 
empiriska bevis som fastslår detta antagande. Däremot menar jag att 
intervjumaterialet pekar mot att de tvångsvårdade har eller vill ha, ett 
perspektiv på handling som skiljer sig från det som lagstiftningen 
baseras på. Detta är intressant och betydelsefullt i sig. Oavsett om 
sedan missbrukarnas motivvokabulär är ett uttryck för deras faktiska 
syn på handlings- och åsiktsutrymme, eller för deras strävan efter att 
skilja sig från ”överheten”, så är den kopplad till hur de vårdade an-
ser att man får göra/vara inom tvångsvården, och därmed också till 
vad/vilka som där kommer att hända/påträffas. 

Förändringsviljans förutsättningar 
 inom tvångsvården 

Som har visats är ett specifikt sammanhangs motivvokabulär relate-
rat till de tänkbara svar som där kan ges de fem motivfrågorna. 
Dessa svar är i sin tur beroende av vilket och vems perspektiv som 
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anläggs på kontexten ifråga. I analysen ovan har tonvikten lagts vid 
rehabiliteringsperspektivet samt de tvångsintagnas egna resonemang 
kring hur de handlar och förstår handling. Utifrån detta kan några 
preliminära slutsatser dras kring förändringsviljans förutsättningar 
inom tvångsvården. 

För det första kan konstateras hur komplext de intagnas åsikts- 
och handlingsutrymme framstår. De kan ”välja” bland de olika för-
hållningssätt och ageranden som presenterats i ”kartan över miss-
brukarnas motivutsagor”, och kan dessutom tillämpa/uppvisa mo-
tivstrukturer med inslag från såväl dess oppositionella som dess följ-
samma ”områden”. Analysen ovan illustrerar att förändringsvilja/-
ovilja hänger samman med flera aspekter av situationen/personen 
och att det är individen själv som bäst kan bedöma det egna hjälpbe-
hovet. En slutsats skulle kunna vara att tvångsintagnas hand-
lingar/förhållningssätt är omöjliga att förstå utan information om 
deras syn också på övriga ”motivaspekter”. I behandlingsarbetet 
med de LVM-vårdade missbrukarna innebär detta att viss försiktig-
het måste vidtas vid tolkningen och bemötandet av såväl karakteris-
tiskt följsamma som karakteristiskt oppositionella handlingar/tanke-
gångar/åsikter/planer (se ovan). Detta såvida den påtvingade institu-
tionsvistelsen syftar till att rehabilitera, och inte enbart till att till-
fälligt avbryta akuta missbruk.  

För det andra visar komplexiteten i de tvångsvårdades handlings- 
och åsiktsutrymme hur svårt det är att som utomstående bedöma 
vilka det är som verkligen behöver motiveras och vilka det är som 
har möjlighet att dra nytta av åtgärderna. Tvångslagstiftningen byg-
ger på att denna urskiljning ska ha skett redan före omhändertagan-
det, i det att endast de omotiverade förutsätts bli föremål för LVM. 
Trots detta visar avhandlingens empiri att stora skillnader förekom-
mer vad gäller missbrukarnas syn på den egna motivationen och de 
egna rehabiliteringsförutsättningarna. Något som i förlängningen 
innebär att också LVM-hemmen behöver denna ”urskiljningsför-
måga” för att kunna fullgöra uppdraget på bästa sätt.  

För det tredje visar analysen på det stora spelrum som finns vad 
gäller oppositionella motivstrukturer. Flera olika strategier kan an-
vändas för att klara sig igenom den påtvingade vårdperioden på lind-
rigaste (läs: mest opåverkade) sätt. Då LVM-hemmen har små for-
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mella möjligheter att tvinga missbrukarna till aktivt deltagande i re-
habiliteringsfrämjande aktiviteter, måste de förra bedriva en verk-
samhet som de senare anser vara attraktiv och adekvat. Sker så inte, 
ökar risken för att de intagna blir trotsiga och enbart sitter av tiden i 
väntan på öppnare vård eller frihet. Utifrån analysen i detta kapitel 
tycks god grogrund finnas för denna typ av opposition, inte minst 
som merparten av intervjupersonerna, på ett eller annat sätt, kritise-
rar tvångsinstitutionernas missbrukarvård. 

Däremot stödjer inte analysen, och det är den fjärde preliminära 
slutsatsen, att opposition-följsamhet inom tvångsvården indikerar det-
samma som Bergmark & Oscarssons (1988) begreppspar kontinuerlig-
diskontinuerlig handling/val. Enligt författarna är kontinuerliga hand-
lingar präglade av identiteten som missbrukare, medan diskontinuer-
liga utgår från en eftersträvad nykter identitet (jfr. kap. 3).84 Analysen 
av de intagnas handlings- och åsiktsutrymme visar i stället, att utåt 
sett oppositionella handlingar/förhållningssätt (t.ex. missbruk och 
vägran), precis som utåt sett följsamma sådana (t.ex. nykterhet och 
samarbete), för individen själv kan vara såväl kontinuerliga som dis-
kontinuerliga. Detta innebär, återigen, att människor bara kan förstås 
utifrån sina egna förutsättningar, samt att opposition-följsamhet 
samt ”identitetsmässig” kontinuitet-diskontinuitet har olika innebörd 
för olika människor. 

Vidare kan de intagnas möjlighet, som nämnts (kap. 8), att få vis-
tas i ett vårdsammanhang de inte direkt ogillar, antas främja motiva-
tion i vissa fall. Trots detta skulle man, vilket är analysens femte slut-
sats, kunna tänka sig att lagens skrivning och praktik vad gäller LVM 
§ 27 även kan främja opposition. Att överflyttas till öppnare vård är, 
enligt intervjupersonerna, mer en lättnad än en uppoffring, av vilket 
följer att § 27-placeringar kan ses som belöningar för uppvisad moti-
vation. I förlängningen innebär detta att LVM-hemmens verksamhet 

                                                 
84  Då människor i allmänhet vanligtvis vet först efteråt vilka beslut som varit 

avgörande, kan man givetvis inte förutsätta att tvångsintagna själva betraktar 
sitt agerande med utgångspunkt i sådana distinktioner. Däremot verkar ett 
rimligt antagande vara att LVM, som syftar till att få missbrukaren att ”välja 
rätt”, kan uppfattas som ett stort ifrågasättande av den rådande livsstilen, samt 
därmed aktualisera det möjliga valet av följsam nykterhet. 
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kan förutsättas vara mindre rehabiliteringsmässigt lämplig än andra 
öppnare behandlingsalternativ, åtminstone om vården ska pågå un-
der en längre tid. Då alla berörda parter antagligen är överens om att 
framgångsrik behandling inte tvunget äger rum just på LVM-hem-
met, kan detta i sin tur tänkas leda till att kritik mot dess verksamhet 
blir legitim och institutionaliserad. I linje med detta kan man före-
ställa sig det problematiska i, att som personal övertyga ”§ 27-ivriga” 
intagna om att de vinner på att stanna ännu en tid på LVM-hemmet. 
Helt vardagligt kan detta åskådliggöras med en krögare som gör re-
klam för sin egen restaurang, men samtidigt hänvisar till en annan i 
det fall kunden skulle vara riktigt hungrig eller kräsen. Utifrån detta 
synsätt är det inte konstigt om kunden (jfr. den intagne) avstår från 
att äta (jfr. söka förändring) på krögarens restaurang (jfr. personalens 
LVM-hem). 

Ur ett rationalitetsteoretiskt perspektiv verkar det dessutom något 
inkonsekvent att locka missbrukarna till ett vårdsammanhang där 
både frestelserna och möjligheterna att ”falla tillbaka” är större. Inte 
minst om man, som lagstiftaren, förutsätter dels att de intagna inte 
kan kontrollera sina preferenser och handlingar, samt dels att längre 
(påtvingade) perioder av abstinens är nyttiga för dem.  

Den sjätte, och sista, slutsatsen handlar om olika perspektiv på de 
intagnas livsomständigheter. Ser man å ena sidan till den snäva defi-
nitionen av sammanhang, som tillämpas i analysen, finns utrymme 
för hoppfullhet vad gäller missbrukarnas förutsättningar för att börja 
eftersträva en annan livsstil. Inte minst eftersom många faktorer kan 
bidra till att människor med mycket omfattande missbruk, under 
vissa omständigheter, får incitament att påbörja rehabiliteringspro-
cesser, till exempel när de erfar positiva eller negativa livshändelser 
(Blomqvist 1998, 1999 & 2001). Det finns därmed en chans att de 
intagna värderar det nya påtvingade vårdsammanhanget som rehabi-
literingsfrämjande, att deras självkänsla stärks på LVM-hemmet och 
att de ser och börjar vilja ha alternativ till missbruket. Mot denna 
bakgrund kan man som utomstående hoppas att så kommer att bli 
fallet, samt att liknande positiva erfarenheter också medverkar till 
konstruktiva handlingar.  

En vid definition av sammanhang däremot, som omfattar de 
tvångsvårdades allmänna medborgarstatus och chanser till förbätt-

 252



LVM-vårdades handlings- och åsiktsutrymme 

rade livsvillkor, skulle å andra sidan ge en mer nedslående bild. I 
dagens samhälle där arbete och bostad på inget sätt är rättigheter i 
praktiken, framstår missbrukarnas möjligheter att bli fullvär-
diga/respekterade medborgare med ordnad social situation och me-
ningsfull sysselsättning som mycket begränsade. Omständigheter 
som förvärrar är att de intagna ofta har otillräcklig utbildning i för-
hållande till arbetsmarknadens krav. Utöver detta försvåras inträdet i 
samhällsgemenskapen av att arbete och bostad många gånger förut-
sätter varandra; att man, med andra ord, måste ha det ena för att 
kunna få det andra.  

Därutöver kan konstateras att problemet inte nödvändigtvis är på 
väg att lösas bara för att missbrukaren blir mer intresserad av för-
ändring genom behandling. För det första är det inte säkert att ett 
eventuellt deltagande resulterar i varaktig förbättring, snarare pekar 
forskningen mot att så oftast inte är fallet (jfr. kap. 2). För det andra 
är det inte heller säkert att kommunerna har ekonomisk möjlighet att 
bistå med den efterfrågade vården. Även om det sägs att hoppet är 
det sista som människan överger, förefaller det mot denna dystra 
beskrivning på inget sätt irrationellt att missbrukare, i stället för att 
åtrå det ”ouppnåeliga”, bedövar sig och bibehåller den livsstil de är 
vana vid. Utifrån denna vida sammanhangsdefinition kan därför 
mindre konstruktiva och mer uppgivna handlingar vara att förvänta.  

Kränkningarna, bristen på vetenskapliga belägg för att LVM upp-
når sina målsättningar, skillnaden mellan ”etablissemangets” och de 
intagnas respektive motivvokabulär, samt diskrepansen mellan de 
livsmål som missbrukarna påverkas till att ha och deras strukturella 
möjligheter att också uppnå dem, är alla stora hinder när det gäller 
tvångsvårdens möjlighet att medverka till motivation och rehabili-
tering. 
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Slutsatser och slutord 
 
De föregående empiri- och diskussionskapitlen (kap. 5-10) kan 
sammanfattas i några punkter som utgör avhandlingens viktigaste 
resultat.  
• Att operationaliseringen av behandlingsmotivation tycks adekvat 

när det gäller att grovt bedöma missbrukares incitament att ta del 
av missbrukarvård och/eller söka en livsstilsförändring på annat 
sätt. Den kvantitativt baserade indelningen i tre grader/grupper 
av motivation är visserligen tentativ. Trots detta visar intervju-
materialet på avgörande kvalitativa skillnader mellan de omoti-
verade, de tveksamma och de motiverade, när det gäller syn på 
problem, hjälpbehov och behandling 

• Att många av de intervjuade anser att LVM är ”bra i teorin, men 
inte i praktiken”. Detta innebär att de principiellt har viss accep-
tans för tvångsåtgärder gentemot missbrukare, samtidigt som de 
bestrider att de skulle vara nödvändiga i det egna fallet. Trots 
denna åsikt är det vanligt att ”erkänna” att LVM-hemvistelsen 
ändå medverkar till tillfälligt förbättrad fysisk kondition, samt 
ökar chanserna att få hjälp av vårdsystemet.  

• Att konkreta tvångsmoment inom LVM-vården (t.ex. inlåsning, 
visitationer och permissionsförbud) upplevs som kränkande och 
sällan anses vara befogade inslag i behandlingen av de egna 
missbruksproblemen. Ändå förekommer uppfattningen att miss-
brukare är vana vid intrång i den egna autonomin, och att 
tvångsvård därför gör varken från eller till när det gäller erfaren-
het av obehagligheter.  

• Att den dominerande inställningen bland intervjupersonerna är 
att motivation till förändring/behandling växer fram i en per-
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sonlig process och att LVM endast i undantagsfall kan ha ett po-
sitiv inflytande över denna process. Flera beskriver i stället en 
rädsla för att den eventuella motivationen avtar i samband med 
längre vistelser i tvångsvård. Vidare hävdar en stor andel av de 
intervjuade att de redan före tvångsomhändertagandet var be-
handlingsmotiverade. Detta antyder att tvångsåtgärder i vissa fall 
kan antas vara missriktade. 

• Att empirin stödjer antagandet om att missbrukares handlingar 
kan förstås utifrån hur de själva betraktar sin situation och sina 
möjligheter. Intervjupersonerna kan ange skäl för att missbruka 
och för att inte eftersträva en rehabilitering, samt för att i stället 
vilja sluta och söka förändring. Likaså säger sig vissa intagna an-
vända LVM som en metod för att uppnå personliga mål. Lag-
stiftningen kan (t.o.m. före det faktiska omhändertagandet) dels 
ses som en ”språngbräda” in i vårdsystemet och dels som ett 
”skyddsnät” vilket förhindrar fall från ”dödligt höga höjder”. 
Även om de flesta inte har liknande instrumentella förhållnings-
sätt till LVM (lagstiftningen kanske ignoreras då den inte är aktu-
ell, och ses som en ”tvångströja” eller ett ”nödvändigt ont” då 
den är det), pekar iakttagelserna mot att tvångsvårdens missbru-
kare inte kan betraktas som passiva mottagare av rehabiliterande 
insatser (jfr. Blomqvist 2001). Snarare exemplifierar datamateri-
alet att de försöker handla strategiskt utifrån givna preferenser 
och yttre omständigheter. 

• Att så många i urvalet verkar vilja men ha svårt för att avbryta 
missbruket och därför, med Skogs (1999a) terminologi, kan be-
skrivas som ”disharmoniska missbrukare” (dissonant addicts). Även 
om flera av intervjupersonernas uttryckta ”disharmoni” kan vara 
situationsberoende, i det att tidsmässig och rumslig distans till 
missbrukarlivet kan medverka till en ”överdriven” nedvärdering 
av det tillfälligt ouppnåeliga, pekar den mot att LVM-hemmen 
ibland vårdar och försöker motivera redan motiverade missbru-
kare. Mot denna bakgrund kan vistelsen i tvångsvård, för vissa 
individer, komma att präglas av att söka bibehålla, och inte er-
hålla, behandlingsmotivation. Att detta kan kännas frustrerande 
är inte svårt att förstå. De ”disharmoniska missbrukarna” vill 
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vara motiverade att förändra sina liv, och vill därutöver befinna 
sig i frivillig och effektiv behandling. I stället får de nöja sig med 
en påtvingad och inledningsvis kränkande sådan, vars rehabili-
teringskapacitet de i regel betvivlar.  

• Att intervjupersonernas beskrivningar av ur de handlar inom och 
förhåller sig till tvångsvården, indikerar att deras motivvokabulär 
(Mills 1940) skiljer sig från ”etablissemangets”. Missbrukarna 
själva anser till exempel vanligtvis inte att LVM kan hjälpa dem 
att nå motivation till förändring eller behandling. Enligt deras 
synsätt blir inte de tvångsintagna motiverade inom ramen för 
LVM; antingen är de det redan före omhändertagandet eller 
också riskerar de att förlora motivationen till följd av den hän-
delselösa LVM-hemvistelsen. Lagstiftningens viktigaste grund-
antagande stöds alltså inte av dem som tvånget riktas mot. Inte 
heller anser de intervjuade missbrukarna att överflyttningar till 
öppnare vård (jämlikt LVM § 27) nödvändigtvis föregås av och 
ska förknippas med behandlingsmotivation. Enligt dem kan 
strävan efter att komma bort från tvångsvårdsmiljön stå såväl för 
opposition som för följsamhet. ”Etablissemanget”, i sin tur, 
tycks i stället förutsätta att den entydigt är ett uttryck för det se-
nare, och därför fungerar som indikator på om LVM uppfyller 
målet att skapa behandlingsmotivation. Skillnader finns även när 
det gäller hur de två parterna generellt sett förklarar under vård-
perioden centrala handlingar. För missbrukarna har samarbete 
sin grund i personliga egenskaper (dvs. i att individen på egen 
hand nått tillräckligt långt i förändringsprocessen), medan vägran 
har sin grund i yttre omständigheter (dvs. i att det destruktiva 
tvånget resulterar i destruktiva handlingar). För ”etablisse-
manget” gäller motsatsen. Samarbete beror på yttre omständig-
heter (dvs. den konstruktiva tvångsvårdsmiljön) och vägran be-
ror på den intagnes personliga egenskaper (dvs. hans/hennes 
drogrelaterade självdestruktivitet). 

 
Med detta har det blivit dags att avsluta framställningen. Först ska 
dock göras en återknytning till avhandlingens syfte, att beskriva och 
analysera hur missbrukarna resonerar kring LVM-vård och möjlig-
heten att där bli motiverade till förändring och/eller frivillig behand-
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ling. I slutsatserna ovan finns många sådana resonemang represente-
rade och de kan omformuleras på detta sätt: 

Tvångsintagna missbrukare skiljer sig åt vad gäller förändringsin-
citament och har olika skäl för att handla som de gör under vårdpe-
rioden. Detta innebär att man som utomstående måste ta flera 
aspekter av en given handling eller en given situation i beaktande, för 
att verkligen ha möjlighet att förstå den. En ovilja att delta i miss-
brukarvård ska enligt detta perspektiv inte nödvändigtvis tolkas som 
en manifestering av självdestruktivitet, och inte heller ses som möjlig 
att betvinga enbart med hjälp av övertalning. De intagna väljer sina 
handlingar utifrån erfarenheter, önskningar, preferenser samt trosfö-
reställningar, och mot denna bakgrund kan de ha lika rationellt 
grundade skäl för att vilja avstå från vårdsystemets förutsatt rehabi-
literande insatser, som för att vilja ta del av dem.  

När det kommer till att förvandla ovilja till vilja – det vill säga till 
att göra de tvångsintagna behandlingsmotiverade – gäller det för 
LVM-hempersonalen att först ta reda på om, till vad och varför de 
säger nej. För att kunna klarlägga detta krävs att missbrukaren själv 
redogör för de motiv som gör hans/hennes, utåt sett irrationella 
handlingar och förhållningssätt, inifrån sett rationella. Och för att 
denna redogörelse ska se dagens ljus krävs antagligen att den intagne 
har en god relation till lyssnaren, inte känner sig tvingad eller integ-
ritetskränkt och samtidigt tror att en eventuell meddelsamhet kan 
vara till gagn. Som avhandlingens empiriska kapitel visar är fallet 
sällan så för missbrukarna på LVM-hemmen, särskilt inte när det 
gäller de omotiverade.  

Av dessa omständigheter följer att de omotiverade med stor san-
nolikhet kommer att förbli ”oförståeliga”, det vill säga att skälen för 
deras oppositionella handlingar innanför och utanför institutions-
väggarna kommer att fortsätta att te sig irrationellt självdestruktiva. I 
ett vårdsammanhang där strävan efter förståelse lämnats därhän, 
gäller det i stället att som behandlare lägga all kraft på att inspirera 
och visa på realistiska alternativ till missbrukarlivet. Detta tycks 
emellertid inte tvångsinstitutionerna lyckas särskilt bra med, åtmin-
stone inte enligt de omotiverade intervjupersonerna. Deras kritik 
mot LVM-hemmens rehabiliterande och/eller motiverande verk-
samhet är ofta förödande. 
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Vill man fortsätta att tro att tvångsvården av idag har goda förut-
sättningar att göra de omotiverade missbrukarna motiverade – och 
samtidigt vill undvika att ”lyfta upp” undantagen och beskriva dem 
som regeln – återstår att förlita sig till tvångets eventuellt preventiva 
effekt. Tvångsomhändertaganden kan vara avgörande för hur perso-
nen ser på den ”gamla” livsföringen. En syn som säkert förändras 
under vårdperioden, men som i alla lägen torde ha betydelse för 
vilka resultat LVM kan uppnå. Å ena sidan kan frihetsberövandet 
och den ”nyvunna” (läs: påtvingade) nykterheten medverka till att 
missbrukaren nedvärderar det ”gamla” jaget som i slutändan föran-
ledde ett kraftfullt och kostsamt myndighetspådrag. I de fall de in-
tagna anammar en sådan ”förnekande” självbild, samt under förut-
sättning att de egentligen alltid ”ropar på hjälp”, kan LVM:s kraft-
fullhet och inledande ovillkorlighet antas öka chanserna för att de 
också tar emot den.  

Å andra sidan kanske missbrukarna varken önskar eller tror på att 
någon förändring kommer att äga rum, ens efter att ha erfarit ett 
tvångsomhändertagande och tvingats till abstinens. Mot denna bak-
grund kan förutsättas att myndighetsingripandet har stört dem på ett 
negativt sätt och symboliserar samhällets förmynderi och förtryck av 
oliktänkare. Missbrukarlivet framstår därmed antagligen som en ef-
tersträvansvärd motpol till institutionslivet. I dessa fall torde tvångs-
vårdens möjlighet att motivera och ”så frön” till en annan livsstil 
vara mer begränsade. 

Sammantaget kan konstateras att avhandlingen inte kan, och ej 
heller avser, presentera vetenskapligt säkerställda fakta om LVM:s 
effekter på de tvångsintagnas missbruk, motivation, vårdkonsumtion 
och fysiska/psykiska/sociala situation. Sådana saknas fortfarande, 
och därför borde kommande forskning riktas in mot representativa 
studier med kontrollgrupper, data kring situationen före tvångsom-
händertagandet och längre uppföljningsperioder. Olika faktorers 
(t.ex. kränkningsupplevelser, tidsorientering och upplevda ”livsmöj-
ligheter”) betydelse för missbrukares behandlingsmotivation, samt 
skillnader i motivationsgrad mellan frivilliga och tvingade, framstår 
också som viktiga forskningsområden.  

Däremot ger avhandlingen en grundlig beskrivning och analys av 
de intagnas syn på LVM:s betydelse för missbruk, motivation, frivillig 
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vårdkonsumtion, fysisk/psykisk/social situation samt livsomstän-
digheter. Resultaten, som torde mana till lagstiftarens handling och 
eftertanke, visar att tvångsvården kan antas vara ställd inför stora 
svårigheter när det gäller att förvandla missbrukares ovilja till vilja. 
Bara det, att till och med de motiverade/följsamma i regel saknar tro 
på LVM:s rehabiliterande och motiverande kapacitet, visar på det 
svåra i att övertyga de omotiverade/oppositionella om att personlig 
förändring är möjlig och kan äga rum under tvång.  

Likaså pekar den dokumentation som trots allt finns, vad gäller 
missbrukarnas situation efter LVM-domens avskrivning och deras 
erfarenhet av kränkningar, mot att även vårdformer med djupgående 
historiska rötter måste problematiseras i den socialpolitiska debatten. 
I dagsläget tyder det mesta på att tvångsåtgärder mot omotiverade 
missbrukare är ineffektiva och därför inte har etisk legitimitet. Ser 
man det krasst är det inte ytterligare forskning som behövs. Behovet 
tycks snarare primärt gälla förändringar av LVM-hemmens verksam-
het, tvångslagstiftningen samt de samhälleliga och vårdpolitiska om-
ständigheter som medverkar till att vissa människor väljer missbruk 
framför behandling. 
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Background 
Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and 
Drug Abusers Act (LVM; 1988:870). Decisions concerning compul-
sory treatment are to be taken when the addict has a need for care, 
which cannot be provided by the Social Welfare Act or in any other 
way. In addition to this the addict must: 1) seriously endanger 
his/her physical or mental health, 2) obviously risk ruining his/her 
life, or 3) could be presumed to hurt himself/herself or someone 
closely related (cf. LVM § 4). The treatment period is six months at 
most and is carried out at specific compulsory treatment settings (so 
called LVM-homes). The legislation aims at: 1) immediately stopping 
the destructive abuse, 2) encouraging motivation for further volun-
tary treatment, and 3) encouraging freedom from abuse and devel-
opment of a healthier life-style.  

The LVM-treated addicts usually have heavier abuse and more 
severe social problems than the voluntarily treated addicts 
(Kinnunen 1994). Since the end of the 1980s the trend has been a 
decreasing number of decisions and since the second half of the 
1990s the number has stabilised on a relatively low level. In 1998, 
628 people were treated coercively during an extended period by way 
of LVM (Socialstyrelsen 1999). 

Examining research on compulsory treatment, Gerdner (1998a) 
found no differences in results between forced and voluntary clients 
who had been treated at the same institution. The average share of 
improved clients was approximately 20-30 percent. The National 
Board of Institutional Care (SiS), which is responsible for the com-
pulsory treatment of addicts, stipulates that about 50 percent of the 
forced clients are being motivated and continue the treatment period 
voluntarily after discharge. However, scientific knowledge is scarce 
about whether this statement is really true and whether the motivat-
ing achievements of the LVM-homes are effective. Knowledge con-
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cerning how the incarcerated addicts evaluate the compulsory treat-
ment carried out at the LVM-homes is even more scarce.  

Sample, research aim, theoretical  
approach and methodology  

This study applies a client perspective on compulsory treatment and 
motivation. The data consists of interviews made with 54 adult coer-
cively committed alcohol-/drug addicts from five different LVM-
homes. Sixty-three percent of the interviewees were males, 53 per-
cent were exclusively alcohol addicts, and their mean age was 38 
years. The mean time spent on the institution at data-gathering was 
two months. The aim of the study is to describe and analyse the addicts’ view 
on LVM-treatment and its possibilities concerning enhancing motivation for life-
style change and/or voluntary treatment. The research questions, which are 
empirically illustrated and theoretically discussed, are:  
• How do LVM-committed clients look upon their own problem, 

their need for help and their own willingness to treatment? 
• How is this view related to their evaluation of the present treat-

ment context and the legislation concerning coercive measures? 
• How do the LVM-committed discuss questions concerning 

motivation and the motivational enhancement efforts of the 
LVM-homes?  

• Which actions, strategies and attitudes are said to be used by the 
LVM-committed within the compulsory treatment context? 

 
The study is based on the assumption that the addicts’ view on their 
situation and possibilities are important points of departure, when it 
comes to understanding their actions. Because of this, the main re-
search-interest is focussed on “dynamic variables” instead of “static” 
client-characteristics such as age, gender, severity of abuse and social 
situation. Motivation for treatment is perceived of as a matter of 
degree and is defined by way of the addict’s problem recognition, desire 
for help and treatment readiness (cf. Simpson & Joe 1993a). These di-
mensions are illuminated quantitatively by use of a questionnaire. 
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The results of this questionnaire form the basis of a tentative divi-
sion of the addicts into three groups with varying degree of treat-
ment motivation. Comparisons between the groups are done with 
reference to the evaluation of present treatment context and the 
efforts of the LVM-homes to enhance motivation. In addition to 
this the groups are compared regarding how they perceive limita-
tions in their freedom of action. Qualitative differences in motiva-
tional structure between the groups are illustrated by use of inter-
view-data. The empirical data is furthermore analysed from the 
viewpoint of Rational Choice Theory (cf. Ainslie 1992, Elster & 
Skog 1999) and the motive-theories of Burke (1945) and Mills 
(1940). 

Results 
The three groups with varying degree of treatment motivation are 
tentatively distinguished. Yet the interview-data show that their mo-
tivational structures are qualitatively different.  The three groups 
have the following characteristics: The unmotivated do not look upon 
their consumption of alcohol/narcotics as a major problem. They 
want help with practical matters but claim to have no reasons for 
participating in regular institutional care. They are disappointed at 
society’s non-present, inadequate or failed attempts to help them to 
a better life. 

The doubtful consider the drug problem to be a reality, even if they 
claim that things could be worse. They recognise a need for external 
help, but many state that coercive care is inadequate regarding their 
own problem/situation. Still many say they are ready to give volun-
tary treatment a chance. Disapproval of authority-control is one of 
the obstacles against seeking change via the treatment system, men-
tioned by the group.  

The motivated describe a serious addiction-problem and emphasise 
that they are powerless and/or abnormal. Almost all say that the 
problem cannot be solved without external help and usually they 
know what kind of help that would be effective. Committal is appre-
ciated or approved of because it has ended the acute destructive life-
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style. They claim reasonably adequate treatment can be found on ei-
ther the LVM-home or “out there”.  

Fewer differences between the groups are noticeable when it 
comes to a direct evaluation of compulsory treatment. The majority 
report that they, through the coercion, had been exposed to viola-
tions of their autonomy. Whether motivated for treatment or not, 
the interviewees are also sceptical about the prospects of the LVM-
homes to enhance motivation among the incarcerated addicts.  

The main results of the study can be summarised in a few para-
graphs:  
• That many of the interviewees consider LVM to be “good in 

theory, but not in practice”. This means that they principally 
show some acceptance for compulsory measures towards ad-
dicts, while at the same time opposing that such measures were 
necessary for themselves. In spite of this opinion, it is common 
to “admit” that the stay at the LVM-home contributes to im-
proved physical health and increases the chance of receiving help 
from society.  

• That LVM-regulated coercive measures (e.g. confinements, 
visitations and suspension of leave) are perceived of as violations 
of autonomy and usually not as justified treatment components.  

• That the dominating point of view among the interviewed ad-
dicts is that motivation to change/treatment develops in a per-
sonal process and that LVM only in exceptional cases can have a 
positive influence on this process. Furthermore, a large part of 
the interviewees state that they were motivated before they were 
committed. This would suggest that coercive measures in some 
cases are misdirected. 

• That the addicts present reasons for continuing the drug abuse, 
as well as for attempting to quit and change life-style. The data 
exemplifies that they try to act strategically on the basis of pref-
erences and external circumstances. It is concluded that the in-
carcerated addicts cannot be seen as passive receivers of the re-
habilitating efforts of the authorities (cf. Blomqvist 2001). For 
instance, some of them use coercive care as a “springboard” into 
the treatment system. Some others use it as a “safety net”.  
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• That a considerable share of the interviewees say they want to 
quit the alcohol-/drug addiction but have problems doing this, 
and therefore could be described as “dissonant addicts” (Skog 
1999a). This suggests that the LVM-homes sometimes treat and 
try to motivate addicts that are already motivated for change. 
The “dissonant addicts” want to take part in voluntary and ef-
fective treatment. Instead they will have to be content with a co-
ercive and, in the beginning, offending treatment, that has reha-
bilitating capacities they normally doubt. Seen this way, the stay 
at the LVM-home will for some individuals be characterised by 
attempting to keep, and not to obtain motivation for treatment.  

• That the interviewees descriptions of how they act during, and 
which attitude they have towards, the coercive care indicate that 
their vocabulary of motives (Mills 1940) is different from the 
“establishment’s”85. Normally the addicts do not consider LVM 
being able to help them reach motivation for life-style changes 
or treatment. According to their perspective the committed do 
not become motivated within the frameworks of LVM; either they 
are already motivated before the commitment, or they risk loos-
ing the motivation due to the uneventful stay at the LVM-home. 
Thus, the subjects of the coercion do not support the legisla-
tion’s most important primary assumption. There are also differ-
ences in the way the addicts contra the “establishment” generally 
describe central (essential) actions during treatment. For the ad-
dicts actions that are characterised by co-operation emanate 
from personal qualities, (i.e. that the individual, on his/her own, 
has reached far enough in the process of change). Actions that 
are characterised by refusal emanate from external conditions 
(i.e. that the destructive compulsory treatment context leads to 
destructive actions). For the “establishment” the opposite could 
be said to be true. Co-operation is due to external conditions (i.e. 
the constructive compulsory treatment context), while refusal is 
due to the personal qualities of the committed (i.e. his/her drug-
related destructiveness).  

                                                 
85   The establishment refers in this context to the legislation, the authorities and 

the civil servants responsible for the fact that addicts are compulsorily treated. 
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Discussion 
The above mentioned observations show that committed addicts 
differ with regard to incentives for change and have different rea-
sons for acting as they do during treatment. This means that the 
therapeutic agent must take several aspects of an action or a situa-
tion into consideration, in order to have a real possibility of under-
standing. Unwillingness to participate in treatment should, from this 
point of view, not necessarily be interpreted as a manifestation of 
self-destructiveness and neither should it be seen as something that 
could be subdued by using nothing but persuasion. The committed 
act on the basis of experiences, wishes, preferences and beliefs, and 
in the light of this they could have just as rational reasons for ab-
staining from society’s rehabilitating efforts as for wanting to partake 
in them.  

When it comes to turning resistance into willingness – that is 
making the committed motivated for treatment – the staff at the 
LVM-homes has to find out if, to what and why the committed says 
no. To elucidate this, the addict has to explain his/her motives. For 
this to happen, a good relation between addict and therapeutic agent 
will probably be necessary. Furthermore, the committed should not 
feel forced or that his/her integrity has been violated. Finally, the 
committed should feel that communication could be of utility. As 
the data in the study shows, addicts seldom describe the compulsory 
treatment context in such a way, particularly not the unmotivated.  

Under these circumstances the unmotivated will most likely re-
main “incomprehensible”, i.e. the reasons for their oppositional ac-
tions within and outside the institutions will continue to be per-
ceived of as destructive. In a treatment context, in which striving to 
understand has been abandoned, the staff must instead focus all 
powers on inspiring and presenting realistic alternatives to the ad-
dicts’ everyday life-style. However, it seems as if the institutions for 
coercive care do not succeed in doing this, at least not according to 
the unmotivated interviewees. They totally lack faith in the rehabili-
tating and/or motivating efforts of the LVM-homes.  

Put together, the results show that the compulsory treatment face 
major obstacles when it comes to turning addicts’ resistance into 
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English summary 

willingness. The simple fact that even the motivated/docile generally 
lack faith in the rehabilitating and motivating capacities of LVM, 
show how difficult it is to persuade the unmotivated/resisting that 
personal change is possible and can occur at a coercive treatment 
setting.  

Even if scientific knowledge is scarce, no research accomplished 
up till now support the assumption that LVM is effective in moti-
vating the unmotivated. Instead, the knowledge of today conveys 
that the majority of the coercively treated addicts remain unim-
proved regarding severity of abuse, motivation and social situation. 
This ineffectiveness implies a questioning of whether the legislation 
is ethically legitimate. Cynically, further research is not what is 
needed. Instead, the need seems primarily to concern changes in the 
operations of the LVM-homes, the LVM-legislation and the societal 
and social-political circumstances that contribute to the fact that 
some people choose addiction instead of treatment.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall (utdrag) 

Inledande bestämmelser 
1 § De i 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhäl-
lets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att 
hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, 
narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den 
enskilde. Lag (2001:464). 
2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med 
honom enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). En 
missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke 
under de förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård). 
För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i 
socialtjänstlagen, om inte något annat anges i denna lag. Lag 
(2001:464). 
3 § Tvångsvården skall syfta till att motivera missbrukaren så att han 
kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling 
och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. 
 
Beredande av vård 
4 § Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående 
missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov 
av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan 
tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat 
sätt och han till följd av missbruket 
1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
2. löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 
3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstå-

ende. 
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Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångs-
vård enligt denna lag. Lag (2001:464). 
 

Omedelbart omhändertagande 
13 § Socialnämnden eller polismyndigheten får besluta att en miss-
brukare omedelbart skall omhändertas, om 
1. det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av denna lag, 

och 
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan 

antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han inte får 
omedelbar vård, eller på grund av att det föreligger en överhäng-
ande risk för att han till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt 
skada sig själv eller någon närstående. 

3. Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, 
får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet 
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

4. När socialnämnden har ansökt om tvångsvård, får även rätten 
besluta att missbrukaren omedelbart skall omhändertas. Lag 
(1994:96). 

17 § Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från 
det att beslutet underställdes rätten eller, om beslutet inte är verk-
ställt när det underställs, från det att beslutet verkställdes, pröva om 
omhändertagandet skall bestå. Denna tid får förlängas till en vecka, 
om det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt. 
Om det inte finns skäl för omhändertagande, skall rätten genast 
upphäva beslutet. 

 
Vårdtid 
20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är upp-
nått och senast när vården har pågått i sex månader (vårdtid). Vår-
den skall anses påbörjad när missbrukaren på grund av beslut om 
omedelbart omhändertagande eller tvångsvård inställt sig vid eller 
förts till ett hem som avses i 22 § eller ett sjukhus. Vården upphör 
genom beslut om utskrivning enligt 25 §. 
21 § Som vårdtid räknas inte den tid då missbrukaren 
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1. olovligen vistas utanför ett hem som avses i 22 § eller 
2. är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt. 

 
Vården 
22 § Tvångsvård lämnas genom hem som är särskilt avsedda att 
lämna vård enligt denna lag (LVM-hem). Lag (2001:464). 
23 § För missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann till-
syn skall det finnas LVM-hem som är anpassade för sådan tillsyn. 
Lag (1993:3). 
25 § Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart omhän-
dertagande enligt denna lag skall Statens institutionsstyrelse efter 
anmälan av socialnämnden anvisa plats i ett LVM-hem. 
Om intagning i och om utskrivning från ett LVM-hem beslutar den 
som förestår vården vid hemmet. 
Den som förestår vården vid ett LVM-hem får besluta att en intagen 
skall flyttas till ett annat LVM-hem, om det anses lämpligt från vård-
synpunkt och Statens institutionsstyrelse medger det. Lag (1993:3). 
27 § Den som förestår vården vid ett LVM-hem skall, så snart det 
kan ske med hänsyn till den planerade vården, besluta att den in-
tagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i 
annan form. 
Socialnämnden skall se till att sådan vård anordnas. 
Om förutsättningar för vård i annan form inte längre föreligger, får 
den som förestår vården vid LVM-hemmet besluta att missbrukaren 
skall hämtas tillbaka till hemmet. 
29 § Har en intagen vistats i ett LVM-hem i tre månader utan att 
vård i annan form kommit till stånd skall den som förestår vården 
vid hemmet anmäla detta till Statens institutionsstyrelse och ange 
orsaken till det. Lag (2001:464). 

 
Särskilda befogenheter 
31 § Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem får inte inneha 
alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, sådana 
medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-
ningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om 
förbud mot vissa hälsofarliga varor eller injektionssprutor, kanyler 
eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk 
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av eller annan befattning med narkotika. Han får inte heller inneha 
något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid 
hemmet. Påträffas sådan egendom som nu angetts, får den omhän-
dertas. Lag (1999:51). 
32 § Om det anses påkallat, får den som vårdas enligt denna lag 
kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, när han kommer till 
LVM-hemmet, för kontroll av att han inte bär på sig något som han 
inte får inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hem-
met uppkommer misstanke att sådan egendom skall påträffas hos 
honom.  

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer in-
gående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som 
omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne 
närvara. 
32 a § Den intagne är, om inte annat föranleds av medicinska eller 
liknande skäl, skyldig att efter uppmaning, vid ankomsten till LVM-
hemmet och i samband med vistelse i annan form enligt 27 §, lämna 
blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller hon är 
påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsme-
del, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot 
vissa dopningsmedel eller sådana medel som omfattas av lagen 
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan miss-
tänkas att den intagne är påverkad av något sådant medel. Lag 
(2001:464). 
33 a § Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem har rätt att 
ringa och ta emot telefonsamtal samt ta emot besök i den utsträck-
ning som lämpligen kan ske. Den intagne får dock förvägras telefon-
samtal och besök om det kan äventyra vården eller ordningen vid 
hemmet. Beslut om inskränkning i rätten att föra telefonsamtal och 
ta emot besök fattas av den som förestår vården vid hemmet. 
I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård 
finns bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag. 
Lag (2001:464). 
34 § Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt 
noggrann tillsyn får hindras att lämna hemmet och i övrigt under-
kastas den begränsning i rörelsefriheten som är nödvändig för att 
vården skall kunna genomföras. 
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Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är 
låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn, om det 
är nödvändigt med hänsyn till den intagnes, övriga intagnas eller 
personalens säkerhet, eller om det är nödvändigt för att förhindra att 
den intagne avviker eller för att i övrigt genomföra vården. 

Den intagne får vårdas inom en sådan enhet under högst två må-
nader i följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock 
vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att något av de fall som 
anges i andra stycket fortfarande föreligger och att den intagne sam-
tidigt ges möjlighet till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. 

Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder 
våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon 
inte kan hållas till ordningen, får den intagne hållas avskild från de 
övriga vid hemmet. Han eller hon skall då stå under fortlöpande 
uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte hållas i sådan av-
skildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte 
i något fall under längre tid än 24 timmar i följd. Lag (2001:464).  
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Bilaga 2. Motivationsformuläret 
INSTRUKTION: Sätt en ring runt den siffra som visar i vilken ut-
sträckning du tar avstånd från eller instämmer i påståendena nedan. 
Utgå ifrån hur du känner dig just nu. 

 
 TAR AVSTÅND INSTÄMMER

 Helt Delvis Delvis Helt

1. Din alkohol-/narkotikakonsumtion innebär ett problem 
för dig. . -3 -2 -1 1 2 3 

2. Din alkohol-/narkotikakonsumtion gör att ditt liv blir 
sämre och sämre.  -3 -2 -1 1 2 3 

3. Din alkohol-/narkotikakonsumtion kommer att leda till 
din död om du inte slutar snart.  -3 -2 -1 1 2 3 

4. Din alkohol-/narkotikakonsumtion ger dig mer besvär än 
lättnader -3 -2 -1 1 2 3 

5. Du är trött på de problem som ditt missbruk leder till.  -3 -2 -1 1 2 3 

6. Du är beredd att ge upp dina vänner för att kunna lösa 
dina missbruksproblem -3 -2 -1 1 2 3 

7. Du kan inte sluta missbruka på egen hand utan behöver 
behandling.  -3 -2 -1 1 2 3 

8. Du vill få ordning på ditt liv.  -3 -2 -1 1 2 3 

9. Ditt hjälpbehov liknar i stort sett alla andra missbrukares 
hjälpbehov.. -3 -2 -1 1 2 3 

10. Denna behandling kan vara din sista chans att lösa dina 
missbruksproblem -3 -2 -1 1 2 3 

11. Du vill befinna dig i missbruksbehandling.  -3 -2 -1 1 2 3 

12. Denna behandling (LVM) kan verkligen hjälpa dig.  -3 -2 -1 1 2 3 

13. Någon annan behandling kan verkligen hjälpa dig.  -3 -2 -1 1 2 3 

14. Du upplever tvångsvården främst som ett sätt för sam-
hället att värna om sina medborgare med missbruksproblem. -3 -2 -1 1 2 3 

15. Du upplever tvångsvården främst som ett sätt för sam-
hället att straffa sina medborgare med missbruksproblem.  -3 -2 -1 1 2 3 

16. Du funderar över dina handlingars sannolika konsekvenser.  -3 -2 -1 1 2 3 

17. Du funderar över vad som orsakar dina nuvarande 
problem.  -3 -2 -1 1 2 3 
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18. Det som händer dig i framtiden beror i huvudsak på dig 
själv.  -3 -2 -1 1 2 3 

19. Du kan i stort sett göra vad helst du bestämmer dig för 
att göra.  -3 -2 -1 1 2 3 

20. Det du bestämmer dig för att göra brukar vanligtvis 
också bli gjort. -3 -2 -1 1 2 3 

 
INSTRUKTION: Sätt en ring runt den siffra som visar i vilken ut-
sträckning du anser att olika tvångsåtgärder inom LVM-vården krän-
ker din personliga integritet.  
 Mycket krän-

kande
Inte alls krän-

kande

 Helt Delvis Delvis Helt

21. Polishämtning  -3 -2 -1 1 2 3 

22. Kroppsvisitering -3 -2 -1 1 2 3 

23 Inlåsning -3 -2 -1 1 2 3 

24. ”Cellning” (tvångsisolering)  -3 -2 -1 1 2 3 

25. Besöksförbud  -3 -2 -1 1 2 3 

26. Telefon-/brevcensur  -3 -2 -1 1 2 3 

27. Permissionsförbud  -3 -2 -1 1 2 3 
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INSTRUKTION: Sätt en ring runt den siffra som visar i vilken ut-
sträckning du anser att olika tvångsåtgärder inom LVM-vården är 
viktiga inslag i behandlingen av dina missbruksproblem. 

 
 

 Helt obefogad 
åtgärd

Befogad åtgärd

 Helt Delvis Delvis Helt

28. Polishämtning  -3 -2 -1 1 2 3 

29. Kroppsvisitering -3 -2 -1 1 2 3 

30. Inlåsning  -3 -2 -1 1 2 3 

31. ”Cellning” (tvångsisolering)  -3 -2  -1 1 2 3 

32. Besöksförbud  -3 -2 -1 1 2 3 

33. Telefon-/brevcensur  -3 -2 -1 1 2 3 

34. Permissionsförbud  -3 -2 -1 1 2 3 
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Bilaga 3.Intervjuguiden 
 
Tidigare institutionsvistelser 
1a) Har du tidigare varit frivilligt på någon/några institution/er för 
missbrukarvård?  

1 Ja, ungefär………….gånger 
2 Nej 

1b) Om JA ovan: Tycker du att den vård du fått där varit till någon 
nytta när det gäller att komma ifrån ditt missbruk? 

1 Ja, till stor nytta 
2 Ja, till ganska stor nytta 
3 Ja, till någon nytta 
4 Nej 

1c) Om NYTTA: Ange på vilket sätt. 
2a) Har du tidigare vårdats enligt LVM?  

1 Ja, ungefär………….gånger 
2 Nej 

2b) Om JA ovan: Tycker du att den tvångsvård du fått tidigare varit 
till någon nytta när det gäller att komma ifrån ditt missbruk? 

1 Ja, till stor nytta 
2 Ja, till ganska stor nytta 
3 Ja, till någon nytta 
4 Nej 

2c) Om NYTTA: Ange på vilket sätt. 
 

Tvångsvård 
3) Är det rätt att samhället kan ingripa med tvång mot missbrukare 
som förstör sina egna liv? 
4) Var det rätt att samhället ingrep med tvång mot dig? 
5) Både tvångsvård och fängelsestraff innebär ett frihetsberövande: 
Vad skiljer dem åt?  
6) Vad har det för betydelse för dig att du i ditt vardagliga liv riskerar 
att bli tvångsomhändertagen enligt LVM?  
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7) Kan du själv tänka dig att LVM-anmäla en annan person med 
missbruksproblem? 
8) Tror du att du kommer att bli tvångsvårdad igen? 

 
Motivationsarbete 
9) Vad tror du att man menar med att LVM-hemmet sysslar med 
motivationsarbete? 
10) Har du blivit föremål för motivationsarbete under din vistelse på 
LVM-hemmet? 
Om Ja: Vad tycker du om dessa insatser? 
11) Upplever du att motivationsarbetet är identitetsförändrande (för-
ändrar dig som person)?  
12) Kan tvångsvården förbättra din behandlingsmotivation? 
Om JA: På vilket sätt? 
13) Upplever du att antalet månader eller dagar som återstår av 
LVM-vården har någon betydelse för din behandlingsmotivation? 

 
Förmåga att välja 
14) Man brukar säga att människor kan välja och forma sina liv i 
enlighet med sin val: Upplever du att du kan det, bortsett från att du 
inte kan välja att gå härifrån?  
15) Fanns det något du kunde ha gjort för att slippa tvångsvården? 

 
Klientstrategier 
16a) Tänker du gå in i frivillig vård när LVM-vården har tagit slut? 

1 Ja 
2 Nej 
3 Osäker 

16b) Om JA eller NEJ: Vad tror du att ditt beslut kommer att få för 
konsekvenser för dig? 
17) Kan du i stora drag beskriva hur du förhåller dig till LVM-hem-
mets gemensamma aktiviteter? (meningsfulla/meningslösa, del-
tar/deltar inte) 
18) Kan du i stora drag beskriva hur du förhåller dig till LVM-hem-
mets ordningsregler? (meningsfulla/meningslösa) 
19) Kan du i stora drag beskriva hur du förhåller dig till LVM-hem-
mets personal? 
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20) Finns det något som du kan göra nu för att ”komma ut” till fri-
villig vård, eller till frihet från LVM, snabbare? 
 
I detta forskningsprojekt är jag också intresserad av hur det går för 
dig några månader efter avslutad tvångsvård. Det jag vill veta är till 
exempel om du har kontakt med socialtjänsten, om du genomgår 
någon typ av missbrukarvård och om din situation har förbättrats 
eller försämrats. Om du godkänner det kommer jag att ta del av 
vissa av Statens Institutionsstyrelses (SiS) uppgifter som rör dig och 
din LVM-dom. Jag kommer dessutom ta kontakt med din social-
sekreterare och be honom/henne fylla i en enkät med frågor om din 
situation. 
Ja, jag …………………………………………..……. godkänner 
att forskningsassistent Mats Ekendahl tar del av information som rör 
mig och min LVM-dom samt kontaktar min socialsekreterare. 
Dagens datum: …………………………………………………… 
Underskrift: ……………………………………………………… 
Hemkommun: ……………………………………………………. 
Socialsekreterarens namn: ………………………………………… 
Socialsekreterarens telefonnummer: ……………………………… 
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Bilaga 4 

Bilaga 4.Tre gruppers medelvärden på 
motivationsformulärets items  

Tabell 4.1. Omotiverades, tveksammas och motiverades värde-
ring av motivationsformulärets items. Likertskala: 1 (tar helt 
avstånd) – 6 (instämmer helt).86  

 Omoti-
verade
(n=14)

Tvek-
samma
(n=17)

Motive
rade 

(n=23)

Totalt 
(n=54) 

1. Din alkohol-/narkotikakonsumtion innebär ett pro-
blem för dig (PP) 3,4 4,7 6,0 4,9 

2. Din alkohol-/narkotikakonsumtion gör att ditt liv blir 
sämre och sämre (PP) 2,2 4,5 5,8 4,5 

3. Din alkohol-/narkotikakonsumtion kommer att leda till 
din död om du inte slutar snart (PP) 1,6 4,2 5,4 4,1 

4. Din alkohol-/narkotikakonsumtion ger dig mer besvär 
än lättnader (PP) 2,4 4,5 5,7 4,5 

5. Du är trött på de problem som ditt missbruk leder till (PP) 4,1 5,3 6,0 5,3 

6. Du är beredd att ge upp dina vänner för att kunna lösa 
dina missbruksproblem (HB) 2,3 2,6 4,8 3,5 

7. Du kan inte sluta missbruka på egen hand utan behöver 
behandling (HB) 1,6 4,1 5,4 4,0 

8. Du vill få ordning på ditt liv (HB) 5,1 5,6 5,9 5,6 

9. Ditt hjälpbehov liknar i stort sett alla andra missbruka-
res hjälpbehov (HB) 2,0 4,2 4,6 3,8 

10. Denna behandling kan vara din sista chans att lösa 
dina missbruksproblem (BB) 1,6 2,4 4,9 3,2 

11. Du vill befinna dig i missbruksbehandling (BB) 1,8 2,8 4,8 3,4 

12. Denna behandling (LVM) kan verkligen hjälpa dig (BB) 1,3 2,6 4,5 3,1 

13. Någon annan behandling kan verkligen hjälpa dig (BB) 2,9 4,1 4,8 4,1 

                                                 
86  Svarsalternativen (se bil. 2) har kodats om. Likertskalan som gick från minus 3 till 

plus 3, fick i stället värdena 1-6. (PP=problemperception, HB=hjälpbehov, 
BB=behandlingsberedskap, TS=tvångsvårdens syfte och FSL=förmåga att styra 
livet) 
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Tre gruppers medelvärden på motivationsformulärets items 

14. Du upplever tvångsvården främst som ett sätt för 
samhället att värna om sina medborgare med missbruks-
problem (TS) 1,6 2,9 4,0 3,1 

15. Du upplever tvångsvården främst som ett sätt för 
samhället att straffa sina medborgare med missbruks-
problem (TS) 4,0 4,0 3,0 3,6 

16. Du funderar över dina handlingars sannolika konse-
kvenser (FSL) 4,3 4,4 5,0 4,6 

17. Du funderar över vad som orsakar dina nuvarande 
problem (FSL) 3,7 4,4 5,1 4,5 

18. Det som händer dig i framtiden beror i huvudsak på 
dig själv (FSL) 5,1 5,5 5,7 5,5 

19. Du kan i stort sett göra vad helst du bestämmer dig 
för att göra (FSL) 4,7 4,5 4,6 4,6 

20. Det du bestämmer dig för att göra brukar vanligtvis 
också bli gjort (FSL) 4,8 4,1 4,3 4,3 
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Bilaga 5. Tre gruppers indexvärden för items 1-13 

Bilaga 5. Tre gruppers indexvärden för items 1-13  
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Bilaga 6. Kategorier av intervjuutsagor 

Bilaga 6.Kategorier av intervjuutsagor 
 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Motivation Problem Stora/Mindre/Inga  
 Hjälpbehov Ja/Nej Typ av hjälp 
 Behandlingsberedskap Ja/Nej Vårdhinder 
 Förändras motivatio-

nen? 
 
Ja/Nej 

 

 Hur bli motiverad? Kommer inifrån/Olika 
insatser 

 

Aktuell inst.vistelse Tvångsmoment Kränkande/Befogade Exempel på det värsta 
 Behandling Finns/finns 

ej/bra/dålig 
Vilken typ?/förvaring? 

 Motivationsarbete Finns/finns 
ej/bra/dåligt 

Vilken typ? 

 Aktiviteter Meningsfulla/ 
meningslösa 

 

 Bemötande Bra/dålig personal  
 Atmosfär Ordningsregler/andra 

intagna 
 

LVM i princip Vad är LVM? Skydd/straff Själv/andra 
 Anmäla andra? Ja/nej Vem? 
 Tvångsvård och fängel-

sestraff 
 
Bättre/sämre 

 
Varför? 

Handlingsutrymme 
 

”Drogtvång” Kontrollförlust/”Vara 
slav” 

 

 Inskränkningar Individuella/samhälleliga  
 ”Komma undan” LVM Olika sätt  
 LVM i framtiden Ja/Nej  
 Strategier Förbättra situatio-

nen/Stå ut med LVM/ 
”Komma ut” 
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Bilaga 7 

Bilaga 7.Tabeller 

Tabell 7.1. Institutionsurvalet i förhållande till samtliga 15, un-
der 1998, existerande LVM-hem. (+ = giltigt för respektive in-
stitution, – = ogiltigt för respektive institution, % = andel av 
samtliga 15 LVM-hem som har egenskapen).87

 
Ekeby-

lund 
Hessle-

by 
Rebecka Rällsö-

gården 
Älv-

gården 
Samtliga 

LVM-hem 

Målgrupp: 
Även för omvårdnad 

 
+ 

 
+ 

 
– 

 
– 

 
+ 

 
27 % 

Primärt för yngre – – + – – 20 % 
Enbart för kvinnor + – + – – 33 % 
Även för psykiatrisk 
problematik – + + – – 47 % 
För alkoholmissbruk + + – + + 80 % 
För bland- och läke-
medelsmissbruk + + + + + 93 % 
För narkotikamissbruk – + + + + 80 % 
Grad av slutenhet: 
Även för frivillig vård 

 
– 

 
+ 

 
– 

 
– 

 
+ 

 
33 % 

Endast låsta avdelningar – – + – – 20 % 
Andel låsta platser  33 % 23 % 100 % 42 % 42 % 53 % 
Terapeutisk utgångs-
punkt: 
Psykodynamisk  

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
13 % 

Individcentrerad  – – – – – 20 % 
Kognitiv  + – – + – 13 % 
AA-influerad  – – – – + 20 % 
Mindre artikulerad – + + – – 33 % 
Verksamhet: 
Behandlingstyp 

 
Ej artiku-
lerad 

 
Kognitiv 
m. betvet 
grund 

 
Ej artiku-
lerad 

 
Kognitiv 
m. miljö-
terap 

 
AA:s 
tolvstegs-
program 

 
- 

Motivationsarbete Miljö-
terapi 

Samtal, 
miljöter, 
klient-
kontakt 

Fast 
struktur, 
obl syss., 
klientkont

Ej artiku-
lerad 

AA:s 
tolvstegs-
program 

- 

 
 
                                                 
87  Information från Statens institutionsstyrelses hemsida (http://www.stat-

inst.se) där samtliga LVM-hem presenteras, samt från tidigare genomförd 
enkätundersökning (se Bergmark & Oscarsson 1999, Billinger 2000). 
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Tabeller 

Tabell 7.2. Uppgifter om intervjupersoner från fem LVM-hem. 
Medelvärden (m.v.) och procent. (N=54).88

 Ekeby-
lund 

(n=12) 

Hessle-
by  

(n=14) 

Rebecka 
 

(n=8) 

Rällsö-
gården 
(n=8) 

Älvgår-
den  

(n=12) 

Ålder (m.v.) 44 38 23 42 38 
Män (%) 0 100 0 100 100 
Inskr enbart pga alkoholmissbr (%) 83 36 0 75 67 
Tidigare dömd till fängelse (%)89 8 42 0 62 67 
Tidigare vård jämlikt LVM (%) 25 64 12 12 58 
Tidigare friv institutionsvård (%) 83 86 63 75 83 
Dagar fr ank till avsl vård (m.v.)90 187 184 189 190 189 
Vårddagar vid intervju (m.v.) 60 65 48 59 77 
Intervjuade på låst avdelning (%) 0 50 100 25 25 

 

                                                 
88  Uppgifterna kommer från missbrukarna själva och inhämtades under intervju-

erna. Informationen om antal dagar från ankomst till avslutad vård kommer 
dock från det tillgängliga dataregistret (Statens institutionsstyrelses dokumen-
tationssystem). 

89  Avseende denna variabel uppgår antalet svarande p.g.a. internt bortfall endast 
till 52. 

90  Avseende denna variabel uppgår antalet svarande p.g.a. internt bortfall endast 
till 42. 
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