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ABSTRACT 

 

TITEL:  

Finsk och svensk tvångsvård av missbrukare - En kvalitativ studie om argumenten för tvångs-
vård och vårdtid. 

Finnish and Swedish compulsion care off abusers - a qualitative study about the arguments for 
compulsory care and care time. 

 

AUTHORS: 
Annelie Björk och Jenny Lindqvist 
 
 

The Swedish and the Finnish compulsory care legislation that regards abusers differ in several 
ways. The arguments for compulsory care and for the time which one will receive compulsory 
care are dissimilar. The aim of this thesis is to describe and analyse which arguments for 
compulsory care and the length of the care time that has been expressed in the Swedish and 
the Finnish laws and in the statutes. The tools were an argumentation analysis, which is a 
form of qualitative text analysis method, combined with a hermeneutic scientific position. We 
have investigated the arguments that try to justify compulsory care and the care time that has 
been expressed in the laws and the statutes. The next step has been to analyse the text on the 
basis of an argumentation analysis and the theories. The theoretical starting point has been 
Michel Foucault's concept of power and discipline, the paternalistic and utilitarian values and 
four ethical perspectives. Important conclusions are that Sweden’s arguments for applying 
compulsory care are to inhibit, in particular the young abusers, from destroying their lives. 
The care time, on maximum 6 months, is justified with the arguments that motivation for con-
tinued voluntary treatment will be provoked. The arguments in Finland has focused on remov-
ing the abuser from the society during an acute stage of the abuse, where the abuser’s life or 
somebody else’s life in the abusers environment is in danger, this can take place for maximum 
30 days. Our results have pointed out that Sweden has a more paternalistic view to the com-
pulsory care of abusers than Finland.  
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Inledning  

Vid ett tvångsomhändertagande berövas individen bland annat sin självbestämmanderätt och 
rätt till frihet. Denna uppsats försöker därför ta reda på vilka argument Sverige och Finland 
anser vara försvarbara när man kan ta över rätten att bestämma över någons liv, liksom hur 
lång denna tid ska vara. Det sociala arbetet har sitt ursprung i, enligt International Federation 
of Social Workers (IFSW) ”… humanistiska och demokratiska ideal, och dess värden grun-
das på respekt för alla människors jämlikhet, värde och värdighet”. Det kan dock komma i 
konflikt med de normer samhället anser att man ska följa, då självbestämmanderätten får be-
gränsas när det hotar andras rättigheter eller berättigade intressen. (IFSW, 2005, [online]). 
Finland och Sverige har olika förhållningssätt till tvångsvård och vårdtid vilket kan vara an-
märkningsvärt eftersom det sociala arbetets utgångspunkt ändå är att respektera alla männi-
skors lika värde.     

Historiska och kulturella faktorer är viktiga faktorer för hur ett land väljer att forma sin lag-
stiftning gällande tvångsvård av missbrukare. (Hübner, 1991, s.5) Finland och Sverige har i 
den socialpolitiska lagstiftningen traditionellt sätt varit lika varandra. På 80-talet gick dock 
ländernas lagstiftning angående tvångsvård av missbrukare åt skilda håll. Samtidigt som Sve-
rige fick en ny lag om tvångsvård av missbrukare som skärptes till några år senare, så genom-
förde man en liberalisering av motsvarande lagstiftning i Finland. Sveriges nuvarande lag om 
tvångsvård av missbrukare benämns Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) medan Finlands lag kallas Lag om missbrukarvård 41/1986 (se bilaga 1 & 2). Även 
om lagarna i respektive länder ser ganska lika ut genom att grunderna för förordnade av 
tvångsvård liknar varandra på många sätt så förordas det i Sverige ändå mångdubbelt antal 
tvångsomhändertaganden än i Finland. En annan skillnad mellan länderna är tvångsvårdens 
längd. I Sverige är den maximala vårdtiden 6 månader. I Finland är vårdtiden på grund av 
hälsorisk samt vård på grund av våldsamhet 5 dygn, men vid återupprepande tvångsvård på 
grund av våldsamhet finns möjligheten att utöka vårdtiden till 30 dygn. (Lehto, 1989, s.3) 

Tvångsvård väcker etiska frågor hos människor vilket inte är så märkligt då tvångsvård hand-
lar om att ingripa i en människas rätt till frihet, självbestämmande och integritet. Därför är vi 
intresserade av att undersöka vad det finns för argument för att vidta tvångsåtgärder mot en 
individ men även varför vårdtiden i Sverige och Finland skiljer sig så pass mycket. För vems 
intresse görs detta ingripande och vilka är argumenten för att motivera tvångsvårdens längd? I 
sökningen efter tidigare forskning, varför det är motiverat med längre eller kortare vårdtider 
inom tvångsvården av missbrukare, konstaterades att forskningen är bristfällig. Därför anser 
vi att det är viktigt att genom denna undersökning lyfta fram argumenten som motiverar 
tvångsvård och dess längd. Man bör kontinuerligt överväga om argumenten för tvångsvården 
är övertygande eftersom det blir ett frihetsberövande för individen trots att det inte har begåtts 
något brott.  

Vår förförståelse bottnar i en syn på människan som en fri och suverän individ som själv skall 
äga möjligheten att bestämma över sitt eget liv. Vi anser att människor i stor grad själv är 
förmögna att inse sitt behov av vård. Att individer vårdas mot sin vilja kan betraktas som en 
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kränkning av individens självbestämmanderätt. Det är även en stor kostnad för samhället och 
dessutom finns det ingen utvärdering eller forskning som visar på effekten av tvångsvården.  
Men samtidigt kan man inte utesluta att tvångsvården innebär en persons räddning, både psy-
kiskt och fysiskt, då man avlägsnar det destruktiva beteendet från individen under en period, 
med förhoppning att förändringen ska bli bestående. Det kan också innebära ett stöd och hjälp 
för de anhöriga som också påverkas av missbrukarens beroende och destruktiva beteende.   

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka argument för tvångsvård och vårdtid 
som framförts i de svenska och finska lagarna samt förarbeten till tvångslagarna av missbru-
kare.    

Frågeställningar  

• Vilka argument har framförts för att motivera tvångsvård i de svenska och finska la-
garna av missbrukare?  

• Vilka argument har framförts för att motivera vårdtiden i den svenska och finska 
tvångsvårdslagstiftningen av missbrukare?  

Begreppsförklaringar/definitioner  

Missbruk och missbrukare 

Definitioner av missbruk/missbrukare skiljer sig åt mellan olika instanser och myndigheter.  
Exempelvis inom hälso- och sjukvården använder man sig av ett diagnossystem. Inom social-
tjänsten har man inte något enhetligt system för att fastställa ett missbruk utan man utgår ifrån 
konsumtionsnivåer. Bedömningen av bruket grundar sig oftast i iakttagelser och vad den en-
skilde eller dess omgivning uppgett. (Gustafsson, 2001, s.308, 310) 

LVM utgår ifrån följande definition av missbruk: konsumtionen ska oavsett missbruksmedel 
leda till allvarlig sociala och medicinska skadeverkningar. Missbruk av alkohol sker vid en 
inte allt för obetydlig konsumtion medan allt icke-medicinskt bruk av narkotika klassas som 
missbruk. För att det ska klassas som missbruk för lösningsmedel ska syftet vara att berusa 
sig. (Gustafsson, 2001, s.308, 310) 

Frivillig vård  

Vård av missbrukare sker antingen på frivillig väg eller under tvångsvård (se tvångsvård). 
Den frivilliga vården ska bygga på den enskildes självbestämmanderätt och integritet och ska 
utformas och genomföras tillsammans med individen (Prop. 1987/88:147, s.3). Den frivilliga 
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vården ska erbjuda det stöd och hjälp missbrukaren behöver för att komma ur sitt missbruk. 
Det kan exempelvis ske i öppenvård, institutionsvård eller daglig verksamhet.  

Motivation 

I LVM är motivation ett ofta förekommande begrepp. Innebörden är att få missbrukaren i ett 
sådant psykiskt och fysiskt tillstånd så att han/hon själv har möjlighet att kunna ta ställning till 
de behandlingsmöjligheter som erbjuds. Under tiden missbrukaren tvångsvårdas ska han/hon 
aktivt påverkas till att vilja fortsätta behandlingen i frivilliga former. (Gustafsson, 2001, 
s.214-215) 

Tvångsvård  

Tvångsvård innebär att, enligt lag fastställda grunder, döma en person till institutionsvård då 
denne på grund av sitt missbruk lever på ett sätt som är farligt för denne själv eller för samhäl-
let. Benämning på tvångsvård av missbrukare är i Sverige tvångsvård medan i Finland be-
nämns det som vårdförordnande eller vård oberoende av missbrukarens vilja. 

Svensk och finsk tvångsvårdslagstiftning  

Traditionen att tvångsvårda missbrukare i norden går ändra tillbaka till 1800- talet för att se-
dan på 1900- talet utvecklas till en mer specifik alkoholistvård. De första svenska och finska 
tvångsvårdslagarna som båda kom till under den tidigare delen av 1900-talet, har följt var-
andra innehållsmässigt fram till 1980- talet, därefter skiljer de sig åt. Här följer en kort be-
skrivning av hur lagarna såg ut tidigare samt hur lagarna ser ut idag. 

Svensk lag om vård av missbrukare i vissa fall  

Historik 

Lagen om behandling av alkoholister (AlkL) 1913-1931 

Den första lag om tvångsomhändertagande i Sverige kom 1858 och var inriktad på behandling 
och vård för sinnessjuka. Första tvångsvårdslagen gällande alkoholism kom 1913 och trädde i 
kraft 1916 (AlkL). Orsaken till att den lagen dröjde så många år var att dryckenskap och fylle-
ri räknades som självförvållat, det var en last som var och en kunde avhålla sig emot, medan 
man inte kunde rå för galenskap. Fylleri var därför straffbart. (SoU 2004:3, s.527) Ur ett sam-
hällsperspektiv ansågs alkoholism vara ett medicinskt och socialt problem då man huvudsak-
ligen ville skydda samhället från alkoholisten (SoU 2004:3, s.526). Denna alkoholistlag inne-
fattade endast generalindikationen hemfallenheten åt alkoholmissbruk. Det innebar att miss-
brukaren skulle ha ett levnadssätt som medförde fara för sig själv och andra eller vara en all-
varlig olägenhet för samhället. Missbruket skulle även medföra vissa sociala skadeverkningar. 
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De definierades i specialindikationerna farlighet, bristande försörjning och parasitism. För ett 
omhändertagande skulle generalindikationen och minst en av specialindikationerna uppfyllas. 
(Edman, 2004, s.23) 

Nykterhetsnämnden, som även var ansvarig för förebyggande insatser så som upplysning, råd 
och anvisning till försäljare av alkohol, kunde besluta om tvångsvård i ett år, i vissa fall upp 
till två år. De delade även ut varningar eller ansökte om att få missbrukaren omyndigförkla-
rad. I undantagsfall kunde missbrukaren få ytterligare två års tvångsvård men kunde man anta 
att missbrukaren skulle föra ett nyktert och ordentligt liv så skulle denne bli utskriven tidigare. 
Permittering på försök kunde också förekomma med särskild övervakning och lydnadsföre-
skrifter (Gustafsson, 2001, s.26). Denna lag kritiserades eftersom samhällsskyddet låg i fokus 
och inte omsorgen för den enskilde. (Edman, 2004, s.57) 

Alkoholistlag 1932-1954 

På grund av kritiken av den tidigare lagen kom en ny alkoholistlag 1931 som trädde i kraft 
1932. I den lades det till två specialindikationer, att inte kunna ta om hand om sig själv och 
föra ett störande levnadssätt. Några år senare kompletterades lagen även med indikationen 
leva ett kringflackande liv (Edman, 2004, s.57). I och med det ökade lagens uppfostrande och 
förtryckande karaktär samtidigt som förebyggande insatser och särskilda hjälpinsatser hade 
fått en större plats. (SoU 2004:3, s.538-539)  

Nykterhetsvårdslagen (NvL) 1954-1982 

Nykterhetspolitiken i samhället var under förändring och därför kom en ny lag 1954, Nykter-
hetsvårdslagen, med ett utökat tillämpningsområde. Syftet var att man skulle kunna ingripa 
mot missbrukaren i ett tidigare stadium än vad den förra lagen tillät och man betonade att det 
var nykterhetsvård och inte alkoholistvård (Gustafsson, 2001, s.27). Lagen innehöll en defini-
tion av begreppet alkoholmissbruk genom att avse personer som ”ej blott tillfälligt använder 
alkoholhaltiga drycker till uppenbar skada för sig själv eller andra” (1§). Detta innebar att 
insatser kunde göras på ett tidigare stadium än vad den förra lagen tillät. Även denna lag blev 
kritiserad eftersom det rådde klasskillnader då de med låg socioekonomisk status blev föremål 
för utredning eller åtgärder från nykterhetsnämnderna medan andra grupper fick sjukvårdens 
kvalificerade vård och behandling. (SoU 2004:3, s.542-543)   

Under 1960- och 70- talet uppstod en debatt om tvångsvården som handlade om frivillighet 
och ökat förtroende för missbrukaren. Då övervägande ekonomiskt och socialt svaga grupper 
blev tvångsomhändertagna så upplevdes NvL som en klasslagstiftning. Praktisk erfarenhet 
hade även visat att samråd och frivillighet oftast ledde till bättre resultat än tvång, vilket NvL 
till stor del baserades på (Gustafsson, 2005, s. 17). Synen på missbrukare förändrades och 
missbruket ansågs inte längre vara ett misslyckande för individen utan kunde istället bero på 
brister i samhället. (SoU 2004:3, s.543)  

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

1982 ersattes vårdlagarna social-, nykterhets- och barn- och ungdomsvården av Socialtjänst-
lagen (SoL). Tanken var att det inte skulle finnas någon form av tvångsvård mot missbrukare i 
SoL men regeringen och riksdagen tyckte ändå att det skulle finnas möjlighet att kunna ingri-
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pa mot missbrukare i vissa situationer. De ansåg att alla missbrukare inte skulle ha kraften att 
kunna befria sig från sitt missbruk med frivilliga insatser (Gustafsson, 2005, s. 18). Märkbara 
förändringar i denna lag var att den riktade in sig på vård och att det för första gången blev 
möjligt att omhänderta narkotikamissbrukare, den innehöll dock inget skydd för annan person. 
(Gustafsson, 2005, s. 19; SOU 1987:22, s.307). Vårdtiden var nu 2 månader med möjlighet 
till 2 månaders förlängning. (SOSFS 1997:6, s. 7) 

De allmänna målen för SoL är att visa respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet och så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samverkan med den en-
skilde. (SOU 1987:22, s.307) LVM, som är en vårdlag, blev därför ett komplement till SoL i 
de fall missbrukaren inte vårdas utifrån frivilliga former. Tvånget anses vara nödvändigt som 
en yttre ram under hela eller en del av behandlingen då det finns risk för att missbrukarens 
motivation sviktar. Syftet är att lagen ska ses som en början på en behandling som oftast mås-
te pågå efter tvångsvårdens slut. (Gustafsson, 2001, s.211) 

Tvångsvården i Sverige idag 

År 1989 reviderades LVM och blev obligatoriskt tillämpande, det vill säga tvingande, vilket 
innebär att om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda är socialsekreterarna skyldiga att 
bereda tvångsvård. Den reviderade lagen gör det möjligt att tvångsvårda i ett tidigare stadium 
än den tidigare som endast gick att tillämpa i ett akut skede. (SOSFS 1997:6, s.4). Nytt blev 
även att den som använder flyktiga lösningsmedel kan omhändertas utifrån LVM (SOU 
1987:22, s.307). Utgångspunkterna i lagen är att tvångsvård skall tillämpas om rätt förutsätt-
ningar föreligger. (Gustafsson, 2001, s.213) Kravet är att generalindikationen ska vara upp-
fylld, det vill säga att individen, till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika 
eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård och den inte kan tillgodoses på frivillig väg (se 
bilaga 2, § 4:2). Likaså ska någon av specialindikationerna vara uppfyllda, då man ska utsätta 
sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löpa uppenbar risk för att förstöra sitt liv 
eller det finns risk att skada sig själv eller andra (se bilaga 2, § 4:3). (SOSFS 1997:6, s.5-6)  

LVM är en undantagslag som ska komplettera SoL då inte missbrukare kan få nödvändig vård 
på frivillig väg. Om vårdbehovet kan tillgodoses med lagen om vård av unga (LVU) eller la-
gen om psykiatriskt tvång (LPT) så ska dessa användas i första hand. (Gustafsson, 2001, s. 
213) Syftet med svensk tvångsvård är att motivera missbrukaren så att denne själv vill fortsät-
ta med behandling och bli fri från sitt missbruk. Målet är att inom tre månader erbjuda miss-
brukaren frivilliga behandlingsalternativ (SoU 2004:3, s.508). Den längsta tiden någon kan 
tvångsomhändertas enligt LVM är idag 6 månader (se bilaga 2, § 20). (SOSFS 1997:6, s. 4)  

LVM är en lag som gör det möjligt, efter olika påtryckningsmedel och hot, att döma en indi-
vid till institutionsvistelse fast inget brott har begåtts (Arlebrink, 2005, s. 69) Tvångsvården 
beskrivs därför som en metod som kan ge missbrukaren motivation att ändra sin livssituation 
(SOSFS 1997:6, s. 8). Sista utvägen för att få missbrukaren att inse sitt eget bästa, när frivilli-
ga insatser inte fungerar längre, är alltså att tvinga missbrukaren till vård som ska leda till 
motivation (Israelsson, 2005, s. 55). Sedan lagen reviderades 1989 har omhändertagande en-
ligt LVM sjunkit märkbart och en förskjutning från planerade omhändertaganden till akuta, 
omedelbara, omhändertaganden har skett. (SOU 2004:3, s. 43)   
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Finsk lag om missbrukarvård  

Historik 

Lösdrivarlagen (ca 1300-1986)   

Lösdrivarlagstiftningen har en nästan 700-årig historia i Finland. Lösdrivarvårdens förändring 
över tid visar att behovet att reglera lösdriverier samt de olika definitionerna på vad det inne-
bär att vara lösdrivare återspeglar strukturella faktorer och samhällets behov att kontrollera 
icke-önskvärt beteende. För att uppfylla kriteriet lösdrivare levde man ett sorts asocialt liv 
som inte var till samhällets fördel. Med lösdrivare menades mer precist ”… kringströvande, 
sysslolöshet, vanartighet och dryckenskap” (Kinnunen, 1994, s.87; Kommittébetänkande 
1986:46, s.11). En ny lösdrivarlag (57/1936) fastslog att lösdrivaren kunde befallas till arbets-
anstalt för maximalt ett år eller i upprepade fall för tre år och till tvångsarbete företrädesvis 
för två år. Lösdrivarlagstiftningen genomgick många förändringar under 1900-talet och år 
1971 upphävdes tvångsarbetet och behandlingen av lösdrivare på arbetsanstalter togs bort. 
(Kommittébetänkande 1986:46, s.12-13; Kommittébetänkande 1971:A 25, s.13). Lösdrivarla-
gen upphävdes först år 1986 när lag om missbrukarvård kom i kraft. Vid det laget hade lös-
drivarlagen förlorat sin betydelse och majoriteten av lösdrivarvårdens klienter bestod då av 
människor med missbruksproblem. (Kommittébetänkande 1986:46, s.1,125) 

Lagen om vården av den påträffat berusade personen i vissa fall 1931-1936 (ordagrann 
översättning av; Laki juopuneena tavatun henkilön huollosta eräissä tapauksissa)  

Vi har inte hittat ett svenskt namn för denna lag men ordagrannt översätt blir lagens namn; 
Lagen om vården av den påträffat berusade personen i vissa fall. Den här lagen var den första 
lagen som berörde företeelser som hade att göra med alkoholmissbruk. Denna lag kallades 
”hiljaisten humalaisten nuhtelulaiksi” vilket kan översättas med de tysta alkoholisternas till-
rättavisningslag. (Kommittébetänkande 1978:40, s.100) Åtgärderna bestod av styrning, råd-
givning och varning.  

Alkoholistlagen 1936-1961  

Stenius och Edman (2007, s.11) hävdar att inget riktigt behandlingssystem existerade i Fin-
land innan alkoholistlagen (60/1936) antogs. Den svenska Nykterhetsvårdslagen (NvL) an-
vändes som modell för den finska alkoholistlagen. Alkoholistlagen medförde två nya åtgär-
der: övervakning och tvångsvård. (Stenius, 2007, s.107; Hübner, 1991, s.13; Kinnunen, 1994, 
s.87) Målet med vården enligt alkoholistlagen var att återinföra alkoholisten i ett nyktert och 
regelbundet leverne. Alkoholistvårdens andra mål var att skydda alkoholistens omgivning det 
vill säga, människor som led av konsekvenserna av alkoholmissbruket. Alkoholistlagen beto-
nade mer än lösdrivarlagen vårdaspekterna i hanteringen av missbrukare (Kommittébetänkan-
de 1986:46, s.38-39). Lagen var utformad för att hantera människor som ”för ett onyktert le-
verne”. (Alkoholistlagen 1936, § 1) Dessa människor skulle uppfylla en av följande kriterium; 
1) vara en fara för sig själv eller andra 2) vara uppenbart störande för grannskapet 3) försum-
made att försörja andra som denne lagligen var ansvarig för 4) vara en börda för någon när-
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stående 5) vara i behov av fattigvård 6) hade blivit dömd för offentlig fylla minst tre gånger 
under de gångna 12 månaderna (Kommittébetänkande 1986:46, s.38) 

Utvecklingen under 1950-talet ledde till att man började tycka att alkoholistlagen var föråld-
rad och oanvändbar i praktikens vårdsituationer. Förnyelsen fick mera fart år 1957 då man tog 
bort köpeskontrollen, vilket innebar att man inte längre nedtecknade varje alkoholköp. Efter-
krigstidens återuppbyggnad krävde arbetskraft, därför började alkohol och andra berusnings-
medel ses som ett hinder i produktionsekonomin. Man började även granska tvångsvårdens 
tillämpning, som var den dominerande missbrukarvårdsformen under denna tid, och dess 
skrämmande, hotande och straffande karaktär. (Kommittébetänkande 1986:46, s.41; Kommit-
tébetänkande 1978:40, s.102; RP 138/1959, s.2)  

Lag om nykterhetsvård i vissa fall av personer, som anträffats druckna 1947-1961 

Efter krigen ökade konsumtionen av alkohol hos ungdomar mellan åldrarna 18-25. Detta 
gjorde att dessa problembrukare hamnade mellan stolarna då varken barnskyddsåtgärder eller 
alkoholistlagen gick att rikta mot dem. Därför stiftades lagen om nykterhetsvård i vissa fall av 
personer, som anträffats druckna (342/1947) 

Lagen om vården av dem som missbruka berusningsmedel 96/1961 

Sjukdomsmodellen gjorde sitt intåg i Finland och lagen om vården av dem som missbruka 
berusningsmedel (96/1961) trädde i kraft och därmed upphävdes alkoholistlagen och lagen 
om nykterhetsvård i vissa fall av personer, som anträffats druckna. Lagen om vården av dem 
som missbruka berusningsmedel medförde kortare vårdtid, lindring i alkoholisternas frihets-
berövande samt befrielse från tvångsarbete och räknades alltså som en mer liberal lag än al-
koholistlagen. Men missbrukarvården var enligt lagen fortfarande väldigt anstaltcentrerad. 
Enligt lagen om vården av dem som missbruka berusningsmedel kunde man bli tvångsvårdad 
ett år eller två år på anstalt, beroende på om man redan genomgått tvångsvård under de senas-
te tre åren eller inte. Lagen inkorporerade även de unga missbrukarna mellan åldrarna 18-25. 
(Kinnunen, 1994, s.87; Kommittébetänkande 1971: A 25, s.12; RP 246/1984, s.4). I lagen om 
vården av dem som missbruka berusningsmedel upptogs för första gången de som missbruka-
de andra berusningsmedel än alkohol.     

Fylleri på allmän plats dekriminaliserades år 1969. Innan denna milstolpe hade missbrukare i 
Finland fått kriminalvård istället för socialvård. Enligt Kinnunen gick Finland nu från ett 
straff- mot ett vårdtänkande gällande missbrukare. (Kinnunen, 1994, s.88; Lehto, 1989, s.1) 
Samtidigt kom Socialvårdens principkommitté ut med ett betänkande vari de proklamerade att 
”… service skulle vara det finländska socialskyddets ledstjärna.”  (Kinnunen, 1994, s.88) 
Serviceanda som en verksamhetsprincip innebar enligt socialvårdens principkommitté att må-
let var att ”… betjäna klientelet och inte att bevaka samhällets intressen gentemot individen. ” 
(Kommittébetänkande 1971: A 25, s.33) Förutom serviceandan var kommitténs uppfattning 
att även normalisering, valfrihet, förtroende, förebyggande och främjande av självverksamhet 
skulle vara allmänna verksamhetsprinciper för socialskyddspolitiken. (Kommittébetänkande 
1971: A 25, s.32-40) Strävan till normalisering förutsatte att endast sådan kontroll och/eller 
sådana begränsningar var tillåtna som absolut är motiverade för att ”… klienten är oförmögen 
att svara för sig själv eller som är nödvändiga på grund av konkret påvisbara tidigare erfa-
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renheter. ” (Kommittébetänkande 1971: A 25, s.34) Gällande verksamhetsprincipen om val-
frihet sade kommittén att i samband med de fallen där man är tvungen att begränsa klientens 
valfrihet bör man försöka skapa förutsättningar för en ny situation där klienten senare har 
möjlighet att förverkliga valfriheten. (Kommittébetänkande 1971: A 25, s.35) 

Socialvårdens principkommitté kom fram till att tvångs- och kontrollåtgärder riktade mot in-
dividen borde avskaffas från de sociala myndigheterna men att ”… sociala tjänster kan och 
t.o.m. bör innefatta en viss uppfostrande tendens, om blott denna tendens inte kommer till 
uttryck i samband med tvångsåtgärder eller förbiseende av klientens egna önskemål” (Kom-
mittébetänkande 1971: A 25, s.33) Som socialvårdens största brister sågs de relativt vidsträck-
ta möjligheterna till tvångsvård och de svagheter i rättsskyddet som därmed uppstod. (Kom-
mittébetänkande 1971:A 25, s.20-21) Men kommittébetänkandet 1978:40 går emot denna 
tanke att avskaffa tvångsåtgärderna från de sociala myndigheterna. Enligt kommittébetänkan-
det 1978:40 är det just inom socialvården som tvångsvården hör hemma då det ofta långsiktigt 
är bättre för individen än att istället bli behandlad som en ordnings- eller säkerhetsfråga inom 
polisen och/eller rättsväsendet. Människor som tvångsvårdats enligt lagen om vården av dem 
som missbruka berusningsmedel, lösdrivarlagen eller lagen om socialhjälp kan inte helt ses 
som psykiskt funktionshindrade och bör därför inte att bli tvångsomhändertagna/vårdade en-
ligt sinnessjuklagen. (Kommittébetänkande 1978:40, s.71-73)  

I kommittébetänkandet 1978:40 kommer det fram att delegationen inte ansåg det vara ända-
målsenligt att öka tvångsvården. Men att det skulle vara möjligt med tvångsvård inom social-
vården så länge förutsättningarna för vården var exakt bestämda så att individens rättsskydd 
skulle vara garanterat. (Kommittébetänkande 1978:40, s.239) Denna kommitté föreslog de två 
övergripande grunderna för inledande av vård utan den enskildes samtycke, alltså hälso- och 
våldsamhetskriteriet (se resultatdelen). Det är dessa grunder som gäller i den nuvarande lagen 
om missbrukarvård (41/1986).  

Tvångsvården i Finland idag  

Den nuvarande lagen om missbrukarvård (41/1986) ersatte den äldre lagen om vården av dem 
som missbruka berusningsmedel (96/1961).  

” Idealen i dagens finländska missbrukarvård är valfrihet, eget initiativ och service. 
Missbrukare betraktas som juridiska subjekt som har rätt att söka hjälp, stöd och vård 
utan att bli föremål för kontrollåtgärder.” (Kinnunen, 1994, s.88) 

Syftet med den finska lagen om missbrukarvård (41/1986) är att ”… förebygga och minska 
missbruket av rusmedel även som därmed förknippade sociala olägenheter och men för häl-
san samt att främja missbrukarens och honom närstående personers funktionsförmåga och 
säkerhet.” (lag om missbrukarvård, 1§). I Finland är vårdtiden 5 dygn om man blir tvångsom-
händertagen enligt 11 § Vård på grund av hälsorisk eller 12 § Kortvarig Vård på grund av 
våldsamhet (se bilaga 1). Om den i 12 § angivna vårdtiden har visat sig vara otillräcklig kan 
man bli omhändertagen enligt 13 § Vård på grund av våldsamhet och då är vårdtiden högst 30 
dygn. (lag om missbrukarvård, 11-13§§, se bilaga 1) Det finns egentligen tre specialfall för 
tvångsvård av missbrukare i Finland. De två första är de redan ovan nämnda 11 § och 13 § i 
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missbrukarvårdslagen. Det tredje och sista specialfallet handlar om tvångsvård av unga perso-
ner (under 18 år) som omhändertas enligt Barnskyddslagen (683/1983) vilken går före lag om 
missbrukarvård.  

Socialarbetarna i Finland har uttalat sig om att de tycker att vårdtiden för den nuvarande 
tvångsvårdslagstiftningen är så kort att det är meningslöst att använda lagen. De få tvångsom-
händertaganden som dock görs i Finland har beslutet om vård motiverats endast av misshan-
del i hemmet, alltså våldsamhetskriteriet. Hälsokriteriet sägs vara så snävt utformat att när 
detta uppfylls är situationen så allvarlig att inget tvångsomhändertagande behövs för att få 
vård till stånd (Hübner, 1991, s.15). Den finska tvångsvårdslagstiftningen är mer en akutlag-
stiftning p.g.a. den korta vårdtiden. (Kinnunen, 1994, s.88; Larsson, Viklund & Östermark, 
2008, s.3). Man försöker att åtgärda allvarliga konsekvenser av ett bruk av rusmedel. Men 
man försöker inte knyta några rehabiliteringsambitioner till tvångsvården. ”vårdmotivet i be-
tydelsen rehabiliteringsambitioner existerar inte i den finska lagen om missbrukarvård.” 
(Hübner, 1991, s.44) 

Skillnader och likheter i lagarna  

Sverige och Finland gick skilda vägar vad det gällde innehållet i tvångslagstiftningen under 
1980- talet. En förklaring till det kan vara att synen på professionalisering har skilt sig. I Sve-
rige började arbetet med missbrukare professionaliseras på 40- talet genom ökat medicinskt 
inflytande och terapeutiska insatser i vården. På 50- talet fick de svenska kommunerna ansvar 
för förebyggande insatser och den frivilliga och öppna missbrukarvården ökade. Under sam-
ma tidpunkt i Finland så ansvarade stat och kommun för tvångsvård och de administrativa 
besluten medan A-klinikstiftelsen stod för terapeutisk och professionaliserade öppenvårdsbe-
handling. Under 70- talet i Finland debatterades det om rättsskyddsaspekterna och ineffektivi-
teten i tvångsvården där kritiken riktades mot staten medan i Sverige kritiserades den profes-
sionaliserade välfärdsstaten. I Finland ledde det till att man krävde en högre grad av profes-
sionalisering inom missbrukarvården. Resultatet blev att redan i mitten av 80- talet krävdes 
det en akademisk examen för att få socialarbetarkompetens. I Sverige ledde det till att fokus 
kom att ligga på lekmannaengagemang och inte kompetens. (SoU 2004:3, s.561)  

I dagens Finland är det kommunerna som har ansvaret för socialvården och sjukvården vilket 
har lett till ökad förankring inom vården. Det visar sig bland annat i underhållsbehandling av 
opiatmissbrukare och sprututbytesprogram med hänvisning till folkhälsan. Inom missbrukar-
vården vad det gäller narkomaner så ligger fokus på det medicinska, det vill säga, att lindran-
de av lidande och rädda liv, före de sociala argumenten (SoU 2004:3, s.561-562). I Finland är 
det kommunerna som har hela ansvaret för missbrukarvården och så även hela kostnaden för 
vården medan i Sverige hjälper staten till med kostnaderna för missbrukarvården. Frivillig-
hetsprincipen är grundläggande i båda länders lagar men Sveriges tvångslagstiftning ger läng-
re gående möjligheter medan Finland har en bredare lagstiftning. Exempel på det är att i Fin-
land kan man tvångsvårda då missbrukaren äventyrar en familjemedlems eller annan persons 
hälsa. I Sverige går det endast att tvångsvårda när någon närstående utsätts för fara. (Gustafs-
son, 2001, s.64; Lehto, 1994, s.17; SoU 2004:3, s.562) 
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Statistik  

När LVM infördes i Sverige år 1982 minskade antalet tvångsvårdade vuxna missbrukare kraf-
tigt trots att LVM, till skillnad från NvL, omfattar även narkotikamissbrukare. (SOU 1987:22, 
s.30). I Finland har man efter 1960-talet medvetet försökt minska antalet tvångsintagna alko-
holister på institution (Lehto, 1989, s.1). Den ökning som ägde rum från år 1972 berodde på 
avvecklandet av 40 § i lag om socialhjälp (1956/116) och därefter inkluderades den forna 
målgruppen för lag om socialhjälp i tvångslagen av missbrukare. (Kommittébetänkande 
1978:40, s.16) Denna beskrivna utveckling syns tydligt i tabellen nedan; 

Tabell 1. Antalet tvångsvårdade i Sverige och Finland mellan åren 1970-2005  
 

År Tvångsvårdade i Sverige Tvångsvårdade i Finland 
1970 1387 600 
1974 748 622 
1977 x * 545 
1978 640 x 
1980 973 289 
1981 1007 x 
1982 930 x 
1983 229 a) x 
1984 275 x 
1985 273 85 
1986 304 X c) 
1987 326 30 
1988 337 22 
1989 748 b) 9 
1990 708 9 
1991 753 0 d) 
1995 479 x 
2000 243 x 
2005 236 x 

Källa; CAN, 2007, s. 234 refererad i Lehto, 1989, s.1; Hübner, 1991, s.15; 
           Kommittébetänkande 1978:40, s.15; SOU 1987:22, s.64. 
 
a) 1983 börjades LVM att tillämpas   
b) 1989 förlängdes den maximala vårdtiden till 6 månader enligt nya LVM 
c) Lagen om missbrukarvård började tillämpas.  
d) Inga tvångsomhändertaganden skedde.  
 
* x = inga statistiska uppgifter var tillgängliga för antalet tvångsomhändertaganden i respekti-
ve land respektive år   
 

I Finland registreras inte den korta tvångsvård som sker på grund av hälsoskäl utan endast när 
den som förordnas utifrån våldsamhet. 1990 skedde 9 tvångsomhändertaganden på grund av 
våldsamhet för att efter det inte tillämpas alls. Finland har, som tidigare nämnts, istället tre 
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gånger så många intagna i psykiatrisk vård på grund av alkoholpsykos och även dubbelt så 
många polisomhändertagande för offentlig berusning än vad Sverige har. Finland har också 
det största antalet fångar i Norden. Många av de intagna har missbruksproblem men endast ett 
fåtal fängelser med särskild vård åt missbrukare finns.  (SoU 2004:3, s.559, 562)     

Efter år 1991 finns det ingen statistik över antalet tvångsvårdade enligt lag om vård av miss-
brukare i Finland, men enligt Stenius är det klart under 10 personer årligen och man kan säga 
att egentligen tillämpas lagen inte längre. (K. Stenius, personlig kommunikation, 090429). 
Det finns dock uppgifter på att under 1990-talet fattades det i genomsnitt 4 beslut om tvångs-
åtgärder årligen i hela landet. (Kaukonen, 2006, [online]) 

Paternalism i den svenska och finska tvångsvården  

Sverige och Finland har alltid haft ett paternalistiskt förhållningssätt mot missbrukare men 
Sverige innehar dock en högre grad eftersom den Svenska sociallagstiftningen är mer omfat-
tande än den Finska lagen. Finland har begränsat sitt vårdförordnande till akut farliga situa-
tioner och intresset för att omhänderta enligt tvångslagen är minimal. Å andra sidan så har 
Finland tre gånger så många omhändertagna i psykiatrisk vård än vad Sverige har. (SoU 
2004:3, s.562)  

Enligt svensk lag så skall missbrukaren tvångsomhändertas om den uppfyller förutsättningar-
na för tvångsvård liksom att rehabiliteringsambitionerna är höga. Därför anses den svenska 
tvångsvården av missbrukare både som paternalistisk och omsorgsinriktad. Enligt finsk lag så 
kan missbrukaren tvångsomhändertas om den uppfyller förutsättningarna för tvångsvård. Re-
habiliteringsambitionerna är låga om inte missbrukaren själv vill rehabiliteras efter den korta 
tvångsvården. Finland kan därför anses inneha en svagare paternalistisk hållning gentemot 
missbrukarna än vad Sverige har men i andra avseenden har Finland en försummande hållning 
gentemot missbrukarna. (Lehto, 1994, s. 7-32) Kerstin Stenius hypotes är att det paternalistis-
ka argumentet aldrig varit så starkt i Finland och att man därför inte trott så starkt på tvångs-
vårdens rehabiliterande verkan – det har varit ett skydd för omgivningen eller en akut livrädd-
ning till dess att personen antas vara så nykter att han/hon själv kan avgöra om han/hon vill ha 
vård. (K. Stenius, personlig kommunikation, 090429) 

Tidigare forskning  

Forskningen kring ämnet tvångsvård av missbrukare handlar i stort om tvångsvårdens effekter 
och utfall samt om socialsekreterares och klienters upplevelser av LVM-utredningen eller 
vården. I dagens läge finns det inte någon forskning specifikt om vårdtiden. Men Kerstin Ste-
nius, fil.dr. i socialt arbete, håller just nu på med en bok där frågan kort berörs. (K. Stenius, 
personlig kommunikation, 090429). Även forskning om behandlingsmotivationen inom 
tvångsvården är som område mycket försummat men statens Institutionsstyrelsens (SiS) egen 
verksamhetsdokumentation berör dock området. Enligt SiS rapporter beskrivs att närmare 60 
% av alla tvångsintagna vill ha hjälp med sitt missbruk efter två veckor på institutionen. (Sta-
tens Institutionsstyrelse, 2000). Men kritikerna säger att SiS uppgifter inte helt är tillförlitliga 
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eftersom om någon annan skulle göra forskningen skulle det kunna påverkar procentantalet då 
de intagnas inställning till vården kan hänföras till vad Nilsson & Tops (1994) kallar för ”pa-
tienternas överlevnadsstrategi” (s.65). Alltså att missbrukarna accepterar vårdplanen ganska 
fort i och med en viss institutionsvana samt att de anpassar sig till kraven för att göra vistelsen 
uthärdligare. Gerdner (2000) konstaterar att 63 % av 54 missbrukare som vårdats på LVM-
hemmen Älvgården och Lunden hade tagit del av professionellt organiserad eftervård. Efter 
drygt ett år hade 76 % av de 54 individerna deltagit i ytterligare någon typ av frivillig miss-
brukarvård, antingen behandlingshem och/eller avgiftning. Samtidigt kommer det inte fram 
att om de som fortsatt vården i frivilliga former verkligen stannat kvar där.  

Motivet till att vårdtiden i Sverige är max 6 månader är svårt att definiera. Det finns bara ett 
fåtal studier om tvångsvårdens utfall och effekter och det beror på att det är svårt att få jäm-
förbara kontrollgrupper. De få studier som har gjorts visar ändå att det finns vissa positiva 
effekter under förutsättning att man kombinerar institutionsvård med eftervård. Har vården 
dessutom följts av långvarig övervakning för att stärka förutsättningarna för eftervårdens ge-
nomförande så har det också visat positiva långtidseffekter (SOU 1987:22, s.304). Gerdner 
(1998) som publicerat en nationell och internationell litteraturöversikt om utfallen av tvångs-
vården hävdar att det inte finns några slutgiltiga bevis för att tvångsvården skulle vara bättre 
än den frivilliga.  

Tännsjö (2002, s.204-217) menar att tvångsomhändertagande av missbrukare bryter mot 
grundsatsen om respekt för individens autonomi vid beslut om vård. Enligt Tännsjö är 
tvångsmodellen oacceptabel för att den tillåter att missbrukaren blir tvångsbehandlad i andra 
personers intresse. Med andra personer menas närstående till missbrukaren. Tännsjö avvisar 
argumenten om att missbruket är tvångsmässigt och att missbrukaren inte kan avhålla sig från 
drogen. Tännsjö tror inte heller på argumenten om att missbrukaren inte kan ta autonoma be-
slut om att upphöra med missbruket. Endast i de fall då missbrukaren lider av tillfällig sinnes-
förvirring eller psykisk sjukdom är missbrukaren inte kapabel att fatta egna beslut. Tännsjö 
menar att den enda form av tvångsbehandling som bör tillämpas i Sverige är den så kallade 
akutmodellen som Finland och Danmark använder sig av. Tännsjö menar att det är riktigt att 
tvångsomhänderta någon för att hjälpa honom/henne att nyktra till, avgiftas eller bli av med 
sinnesförvirringen. Därefter bör missbrukaren ges möjlighet att frivilligt delta i fortsatt be-
handling. Missbrukarens vilja skall sedan respekteras. (Tännsjö, 2002, s.204-217) 

Teori 

Vi har valt att använda oss av Foucaults teorier om makt och disciplinering, värdebegreppen 
paternalism och utilitarism samt olika etiska grundprinciper för att analysera vårt empiriska 
material. Vi vill med hjälp av dessa teorier kunna göra en analys som inte bara täcker det filo-
sofiska planet av ämnet tvångsvård utan även ger ett samhälleligt perspektiv. Vi anser att vi 
genom teorierna om makt och disciplinering kommer att kunna belysa i vilka situationer sam-
hället anser det vara berättigat att utöva makt gentemot individen. Vad denna makt skall syfta 
till att åstadkomma samt för vems intresse makten egentligen utövas anser vi kunna besvaras 
med värdebegreppen; paternalism och utilitarism. De etiska grundprinciperna kommer att vara 
vägledande då vi undersöker vilken syn på den missbrukande individen som varit rådande då 
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de finska och svenska lagförslagen publicerats. Den etiska diskussionen är alltid närvarande i 
frågor som rör tvångsvård av individer. Vi anser därför att de etiska principerna kommer att 
utöka vår förståelse kring vilka normer som förhärskar i ett samhälle då man bestämmer om 
tvångsvårdens utsträckning.  

Makt och disciplinering  

Michel Foucault (1926-1984) har tolkat begreppen makt och disciplinering och det är dessa 
begrepp som nedan skall användas för att analysera det empiriska materialet. Vi har valt att 
använda oss av en teori om makt eftersom makt är inbegripet i frågor som har att göra med 
tvång gentemot individen oavsett syftet med tvånget. Vi är intresserade av att undersöka vilka 
argument som framförs för att motivera användningen av makt gentemot missbrukaren. Sam-
tidigt är vi intresserade av att se hur det moderna samhället disciplinerar missbrukaren genom 
tvång, som ett sätt att normalisera denna.  

Makt 

Makt skapas i varje ögonblick och i varje relation, enligt Foucault. Men Foucault talar om 
flera olika typer av makt; om disciplineringen, biomakten, suveränitetsmakten och govern-
mentality. Vi kommer att diskutera Foucaults syn på makt i allmänhet och hans åsikter om 
disciplinering i synnerhet.  

Foucault betonade att fenomenet makt inte endast utövas ensidigt, exempelvis från en härska-
re gentemot en undersåte, utan att makt är en mycket mer komplex och dynamisk företeelse. 
Foucault ansåg att makt är någonting som kommer underifrån och som utövas från åtskilliga 
riktningar och ”i ett växelspel av ojämlika och rörliga situationer” (Nilson, 2008, s.91). Makt 
kan inte förvärvas, delas eller fråntas och var det finns makt finns det alltid motstånd. Mot-
ståndet är den andra sidan av maktens relationella karaktär. Makt utövas alltid med ett syfte 
och ett mål men behöver inte nödvändigtvis lyda ett individuellt subjekts vilja. Foucault var 
även av den åsikten att de former av makt som karaktäriserar det moderna samhället arbetar 
med teknik och inte med rättsbegrepp, med normalisering och inte med rättsregler samt med 
kontroll istället för straff. (Nilson, 2008, s.91-96) 

Foucault kritiserade den rådande meningen var makt framställs som en form av suveränitet, 
vilket implicerar att någon eller några ”äger” makten. Foucault var av den åsikten att om man 
såg makten som en del av suveräniteten och legitimiteten kunde det leda till att maktproble-
men förknippades med staten och dess institutioner. Eftersom Foucault inte ansåg att makt är 
en institution, en struktur eller en förmåga någon kan vara utrustad med såg Foucault istället 
makten som en sammansatt strategisk situation i ett bestämt samhälle. (Nilson, 2008, s.83, 91) 
Enligt Nilson analyserar Foucault vanligen makt ”… som olika former av tekniker med tillhö-
rande teknologier. Teknik står för själva handlingen medan teknologi står för kunskapen (lä-
ran) om en viss teknik.” (Nilson, 2008, s.81)  
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Disciplinen 

Ett av Foucaults mest kända uttalanden lyder enligt följande; ”Själen är kroppens fängelse.” 
(Citerad i Nilson, 2008, s.102-103) I en vidare mening avser Foucault att disciplinen verkar 
genom själen på kroppen. Man kan också säga att disciplinen mest handlar om kontroll, över-
vakning och träning av enskilda, i syfte att normalisera dem, vilket kan kallas den normalise-
rande sanktionen. (Foucault, 2003, s.178) Normalisering kan definieras som en process där 
upprepade korrigeringar, bedömningar och olika mätningar gör att den avvikande individen 
anpassas till den övriga ”normala” befolkningen. (Nilson, 2008) 

Foucaults definierar begreppet disciplinen på följande sätt;  

”Disciplinen kan inte identifieras vare sig med en institution eller en myndighet; den 
är en typ av makt, ett sätt varpå denna utövas, som omfattar en hel uppsättning red-
skap, tekniker, förfaranden, tillämpningsnivåer och syften; den är en maktens ”fysik” 
eller ”anatomi”, en teknologi. Den kan ombesörjas antingen av ”specialiserade” in-
stitutioner … av institutioner som begagnar den som sitt huvudsakliga redskap för ett 
bestämt mål (uppfostringsanstalter, sjukhus), av redan existerande instanser som i di-
sciplinen finner ett medel att stärka eller reorganisera sina inre maktmekanismer…, 
eller av myndigheter som gjort disciplinen till princip för sin inre verksamhet…, eller 
slutligen statliga organ som har till funktion – inte enbart men huvudsakligen- att 
upprätthålla disciplinen ett helt samhälle igenom (polisen)” (Foucault, 2003, s.216) 

I Foucaults verk Övervakning och straff beskrivs den kvalfyllda avrättningen av en Robert-
François Damiens. Foucault ger en levande beskrivning av hur den synliga makten under den 
förmoderna tiden visade sig genom offentligt torterade kroppar och ceremonier. Foucault me-
nar att i det moderna samhället är makten osynlig och riktar sig mot tillämpningen av metoder 
såsom tvång, restriktioner, begränsningar och normalisering istället för det smärtfyllda 
kroppsliga straffet. (Nilson, 2008, s. 103; Foucault, 2003, s. 9-36) Den disciplinära makten är 
i det moderna samhället överlägset effektiv och ändamålsenlig samtidigt som den utgör en 
positiv, produktiv och dynamisk kraft. Målet för den disciplinära makten är att straffa mer 
effektivt, men ändå inte att straffa mindre. Den disciplinära makten arbetar främst med belö-
ningar samt olika former av uppmuntran och endast i undantagsfall med sanktioner och be-
straffningar. (Nilson, 2008, s.105) 

Det finns olika metoder som den disciplinära makten använder sig av. För det första krävs 
konsten att fördela, det vill säga att disciplinen fordrar en sluten miljö och rummets inrutning. 
Det finns för varje individ en plats och för varje plats en individ. Sedan utövas kontroll av 
verksamheten genom inrutningen av tiden med hjälp av tidsschemat och handlingens utform-
ning i tiden. Denna tidens uppdelning förklaras som ”Tiden tränger in i kroppen och därmed 
maktens alla minutiösa kontroller.” (Foucault, 2003, s.154). Sedan följer upprättandet av en 
korrelation mellan kroppen och rörelsen var idén är att ”En effektiv rörelse vilar på en disci-
plinerad kropp.”(Foucault, 2003, s.154). Artikulationen kropp-föremål innebär att ”Discipli-
nen definierar var och en av de relationer kroppen bör äga till det föremål den hanterar.” 
(Foucault, 2003, s.154). Slutligen kommer det uttömmande utnyttjandet vilket går ut på att 
”… av tiden utvinna ständigt flera användbara stunder och att ur varje stund utvinna en stän-
digt större mängd användbar kraft.” (Foucault, 2003, s.155)  
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Paternalism och utilitarism 

Paternalism och utilitarism är namn för olika grundläggande värderingar, etiska grundsatser 
samt olika principer inom samhällsåskådning.  

Paternalism kan ta sig uttryck i ”Ett starkt framhävande av statens ansvar för den enskilde…” 
och kan översättas som förmyndarmentalitet. Det kan också beskrivas som att staten lägger 
”livet till rätta för den enskilde” och att man behandlar någon om ett barn fast den inte är det.  
(Blennberger, 2005, s.257; Tännsjö, 1995, s.172) Paternalistiska lagar och insatser motiveras 
genom välfärdsambitioner, att de värnar för individens bästa och att det i slutändan ger goda 
konsekvenser. En vanlig kritik mot paternalismen är bristen av individens rätt till självbe-
stämmande och frihet. Paternalism innebär att man, i detta fall, vidtar tvångsåtgärder för att en 
person/missbrukaren är till fara för sig själv (Järvinen, 1994, s.137-138). Paternalistiskt tvång 
kan definieras som ett tvång som är riktat till en beslutskapabel individ mot dennes vilja med 
syftet att skydda individen mot sig själv. (Tännsjö, 1995, s.170) 

Teorin om utilitarism ”… innebär att den handling eller regel är rätt som sammantaget ger 
de bästa konsekvenserna med hänsyn till samtliga personer som berörs.” (Blennberger, 2005, 
s.70) Utilitarismen uppmanar oss att tänka osjälviskt och opartiskt.  När man analyserar hand-
lingars konsekvenser enligt ett utilitaristiskt tankesätt berörs såväl närstående som fiender och 
främlingar. En vanlig kritik mot utilitarismen går ut på frågan om en handling verkligen är rätt 
när effekterna är gynnsamma för flertalet människor men att andra personer samtidigt kan bli 
mycket hårt drabbade. En annan vanlig anmärkning mot utilitarismen är att alla människor 
skall betyda lika mycket när man gör en avvägning av konsekvenser för en handling. Enligt 
vissa innebär det att utilitarismen ”bortser från konstruktiva grunddrag i vårt sociala liv” 
(Blennberger, 2005, s.75). Det vill säga att vi inte kan föredra eller ge företräde för; våra barn, 
föräldrar eller andra nära och kära, utan att alla skall beaktas som jämlikar i en strikt mening. 
Rent konkret innebär utilitarismen enligt Järvinen att personen/missbrukaren tvångsomhän-
dertas eftersom hon/han är till fara för sin omgivning, exempelvis anhöriga såsom familj och 
barn. (Järvinen, 1994, s.137-138; Blennberger, 2005, s.70-79) 

Etik i tvångsvården 

Tom L. Beauchamp och James F. Childress publicerade på 1980-talet; Principles of Biomedi-
cal Ethics, vari författarna formulerade fyra mycket kända etiska principer som används 
mycket inom socialt arbete. Dessa principer är; självbestämmandeprincipen, god-
hets(maximerings)principen, skademinimeringsprincipen och rättviseprincipen (Blennberger, 
2002, s.352). Dessa etiska principer tillhör en allmän samhälls- och kulturmoral som förväntas 
uppfyllas i sällskap med andra. De bygger på vissa allmänna normgivande ställningstaganden 
som de flesta i samhället eller en kultur anpassar sig efter trots olika levnadsförhållanden eller 
uppfattningar. (Delegationen för social forskning [DFS], 1990, s.203) 
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Självbestämmandeprincipen 

Självbestämmandeprincipen innebär att personer själv bör bestämma över angelägenheter i 
sina egna liv så länge det inte skadar andra. Det bör alltså inte förekomma tvång eller annan 
hämmande inskränkning i en persons liv. Enligt en klassisk regel har man rätt till självbe-
stämmande och frihet förutom när man handlar ”… så att denna frihet förhindras för en an-
nan person.” (Blennberger, 2002, s. 195) eller när ”… självbestämmandet får en grav själv-
destruktiv inriktning i kombination med att personen inte kan bedömas som beslutskapabel.” 
(Blennberger, 2002, s. 195, 352-354; Delegationen för social forskning [DFS], 1990, s.203).  

Godhets(maximerings)principen 

Godhets(maximerings)principen handlar om att vi alla bör göra gott för mot andra, förebygga 
skada och avlägsna sådant som är skadligt för andra. (Blennberger, 2002, s.353; Gerdner, 
2005, s.217) Vissa definitioner av denna princip går så långt att människan mål är att åstad-
komma så mycket gott som möjligt för sin omvärld, bland annat att motverka skador och ta 
bort andras lidande. (Delegationen för social forskning [DFS], 1990, s.203) 

Skademinimeringsprincipen 

Skademinimeringsprincipens ursprungliga mening är att inte ”… tillfoga andra skada och 
orsaka mänskligt lidande.” (Blennberger, 2002, s.353) Men man kan också utveckla resone-
manget och säga att skademinimeringsprincipen liknar den utilitaristiska positionen då man 
påpekar vikten av att ta hänsyn till konsekvenserna för alla berörda och alla övriga människor 
då man överväger en handling. Exempelvis att man lägger märke till att en insats inte drabbar 
andra grupper eller att några inte få ta del av de insatser som ”… är avgörande för deras väl-
färd och möjlighet till ett värdigt liv.” (Blennberger, 2002, s.353) Man skall i synnerhet upp-
märksamma att alla människors elementära behov tillgodoses. Skademinimeringsprincipen 
kan även ses som en uppmaning till socialarbetaren att inte bedriva insatser med ett osäkert 
resultat, utan i så fall kan det vara bättre att inte göra någonting alls. (Blennberger, 2002, 
s.353). Denna princip kallas ibland för lidandeminimeringsprincipen då man ska försöka und-
vika att skada eller åstadkomma lidande för någon annan, men är inte det möjligt så ska man 
försöka göra skadan eller lidandet så lindrigt som möjligt. (Delegationen för social forskning 
[DFS], 1990, s.203) 

Rättviseprincipen  

Rättviseprincipen innebär att lika fall bör behandlas och bedömas lika (Blennberger, 2002, 
s.353-354). Man bör inte särbehandla olika grupper förutom om det finns skillnader mellan 
grupperna som etiskt motiverar särbehandling. (Delegationen för social forskning [DFS], 
1990, s.204)   

Dessa 4 etiska principer och syftet i lagarna kan komma i konflikt med varandra. Ett exempel 
på det är utifrån godhetsmaximeringsprincipen där målet är att hjälpa missbrukaren att kom-
ma ifrån sitt missbruk och hindra individen från att skada sig själv och andra. När detta sker 
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kommer man i konflikt med självbestämmandeprincipen som säger att individen ska få be-
stämma över sitt eget liv och handlingar. (Delegationen för social forskning [DFS], 1990, 
s.204) 

Metod  

För att svara på undersökningens syfte har en kvalitativ forskningsmetod använts. Detta på 
grund av att den kvalitativa forskningen försöker beskriva och förstå meningen i centrala te-
man av någons upplevelse eller beskrivning. Den vetenskapliga positionen är hermeneutisk, 
detta på grund av att texten ska tolkas och man ska försöka uppnå en giltig och gemensam 
förståelse av dess mening (Kvale, 1997, s.34,36,49).  

Det empiriska materialet består av de nuvarande lagarna om tvångsvård av missbrukare i re-
spektive länder, propositionerna till den senaste lagstiftningen och statens offentliga utred-
ningar (SOU). För att bearbeta och tolka materialet använder vi oss av argumentationsanalys.  

Vetenskaplig position: hermeneutik 

Radnitzkys definition av hermeneutiken, citerad i Kvale (1997):  

”hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kultu-
rell verksamhet som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller 
uttryckta meningen, för att upprätta gemensam förståelse eller möjligen till och med 
samförstånd, och allmänt i syfte att förmedla traditioner så att mänsklighetens histo-
riska dialog kan fortsätta och fördjupas.” (s.49) 

Det hermeneutiska synsättet syftar till att uppnå en ”… giltig och gemensam förståelse av en 
texts mening.” och eftersom vi i vår uppsats har ägnat åt oss tolkning av texter har den her-
meneutiska positionen varit givande i vårt undersökningsarbete (Kvale, 1997, s.49). Som un-
dersökare kan man aldrig vara fri från förförståelser eller fördomar. Därför kan tolkningen av 
texten präglas av tidigare upplevelser, relationer, uppfattning om världen, tidigare kunskap 
etc. (Bergström & Boréus, 2005, s. 25).  

Tolkningen av en texts mening karakteriseras av den så kallade hermeneutiska cirkeln. Det 
innebär att man, för att uppnå förståelsen av en text, ständigt växlar mellan delar och helhet av 
en text. Delarna i texten tolkas utifrån texten som helhet samt helheten tolkas utifrån delarna. 
Genom denna tolkningsprocess påverkar de enskilda delarna helheten och tvärtom påverkar 
helheten förståelsen av delarna. På detta sätt fortsätter den hermeneutiska cirkeln. (Kvale, 
1997, s.50; Larsson, 2005, s.93) 

Textanalys 

Texten har analyserats utifrån metoden: argumentationsanalys. Detta på grund av syftet är att 
undersöka vilka argument som framförts i de svenska och finska förarbeten till tvångslagarna 
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för att berättiga tvångsvård samt vårdtiden i respektive lag. Vi kommer att beskriva argumen-
ten för tvångsvård och vårdtiden i resultatkapitlet för att i analyskapitlet värdera argumentens 
beviskraft samt analysera det empiriska materialet med hjälp av de ovan nämnda teorierna. 
Argumentationsanalysen som ett analysverktyg har hjälpt oss att ta fram argumenten samt 
motargumenten ur rättskällorna (lagar och förarbeten). Vi har kunnat följa samt få en över-
blick om hur argumentationen kring tvångsvård sett ut. Argumentationsanalysen som metod 
har gett oss ett gott underlag för att uppfylla syftet med uppsatsen.     

Argumentationsanalys  

Argumentationsanalysen är en metod för att ”… beskriva och värdera det argumentativa in-
slaget i enstaka texter eller i debatter.” (Boréus & Bergström, 2005, s.145) Det handlar om att 
upptäcka vilka argument samt motargument som framförs, studera resonemangen som syftar 
till att styrka eller försvaga någon bestämd tes, för att sedan slutligen bedöma beviskraften i 
argumenten. Björnsson m.fl. skriver att argumentationsanalysen består av två moment, ett 
beskrivande och ett värderande. (Björnsson, Kihlbom, Tersman & Ullholm, 1994, s.8) 

Den beskrivande analysen 

En argumentation handlar om att talaren driver en tes genom att ge argument för det som un-
derstödjer tesen och genom att ta upp motargument och bemöta dessa. Ett påstående är en tes i 
en argumentation ”… om det finns minst ett annat påstående i argumentationen som är avsett 
att stryka hållbarheten hos T samtidigt som T inte är avsett att stryka eller försvaga hållbarhe-
ten hos något annat påstående i argumentationen.” Ett argument är alltså avsett att styrka eller 
försvaga tesens hållbarhet. (Björnsson m.fl., 1994, s.19) 

I det beskrivande momentet tolkas vilka argumenten är samt hur de är strukturerade. Man 
undersöker om det finns påståenden som fungerar som argument för andra argument. Följden 
är att man ska få en beskrivning av hur argumentationen hänger ihop. När undersökaren be-
finner sig i det beskrivande tolkningsstadiet är det närmast ett krav att man inte bara tolkar det 
uttryckliga utan att man även tolkar det underförstådda i texterna. (Björnsson m.fl., 1994, 
s.14-50) 

I vår beskrivande fas har vi ställt upp argumenten samt motargumenten som framförts för att 
motivera tvångsvård samt vårdtiden i rättskällorna. Vi har hittat argumenten genom att stän-
digt hålla våra frågeställningar i åtanke. Detta även för att undvika att sväva ut och låta bli att 
arbeta med sådant som är oväsentligt för vår undersökning. Därefter har vi försökt tolka även 
det underförstådda som vi kunnat urskilja ur texterna.  

Den värderande analysen 

Den värderande analysen handlar om att kritiskt granska argumenten och påvisa om tesen är 
hållbar eller med andra ord värdera argumentens beviskraft. Beviskraft handlar om två fakto-
rer; dess relevans i förhållande till tesen och dess hållbarhet. ”Hållbarheten hos ett påstående 
(ett argument eller en tes) beror på hur rimligt det är att acceptera detta påstående.” 
(Björnsson m.fl., 1994, s.55) Ett relevant argument kan beskrivas som sådant som ”… faktiskt 
gör vad de påstår sig göra, d.v.s. stödjer eller försvagar en tes eller ett annat argument.” 
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(Boréus & Bergström, 2005, s.134) Relevansen av ett påstående är dock oberoende av argu-
mentets hållbarhet. ”Ett argument som utgörs av ett falskt eller ohållbart påstående kan ha 
hög relevans, medan ett argument som utgörs av ett sant eller hållbart påstående kan ha låg 
relevans.” (Björnsson m.fl., 1994, s.62). Eftersom argumentationsanalysen studerar om ett 
argument ger goda skäl för tesen är följande steg att värdera argumentens beviskraft. Vi har i 
vår uppsats undersökt hur hållbara d.v.s. trovärdiga och rimliga förarbetens argument för 
tvångsvård samt vårdtiden är.  

Metodens goda egenskaper samt brister 

Argumentationsanalysen är viktig för att undersökaren ska upprätthålla det så kallade kritiska 
tänkandet. Det kritiska tänkandet är en viktig del inom samhällsforskningen, alla bör ställa sig 
kritiska till den ”rådande” kunskapen istället för att blint tro på kunskapen som auktoriteten 
levererar. Argumentationsanalysen upptäcker lätt brister i argumentationen vilket gör att man 
därmed effektivt kan kritisera den. Björnsson m.fl. påpekar vidare att man inte behöver vara 
expert för att bedöma och ta del av experters argumentation. När man framför sin kritik är det 
upp till experten att försvara sin argumentation och besvara kritiken. Om experten inte är ka-
pabel att göra det faller argumentationens tes. (Björnsson m.fl., 1994, s. 7-13, 51-75) 

Björnsson m.fl. säger att en möjlig brist med argumentationsanalysen är dess begränsade an-
vändningsområde. Argumentationsanalysen används för att undersöka juridiska motiveringar, 
vetenskapliga uppsatser, debattartiklar mm. Att försöka göra en argumentationsanalys i andra 
lägen var resonemangen är lite ”lösare” kan visa sig vara väldigt opassande, exempelvis vid 
brainstorming, gräl, vardagliga diskussioner o.s.v. (Björnsson m.fl., 1994, s. 8-11) ”Metoden 
bygger på att var och en av efter sina egna förutsättningar tolkar, strukturerar och därefter 
värderar argumenten” (Björnsson m.fl., 1994, s.11). Det gör att olika personer gör en subjek-
tiv tolkning av texten och beskriver en text olika och/eller värderar argumentationen annor-
lunda.   

Uppsatsens genomförande 

Litteratursökning 

För att få en uppfattning om kunskapsläget kring lagarna om tvångsvård av missbrukare i 
Sverige och Finland söktes användbar litteratur genom olika databaser.  

Följande svenska databaser har använts; lagrummet, google, social services abstract (CSA), 
och DIVA.  

Följande finska databaser har använts: Finlands nationalbibliografi - fennica, helsingin ylio-
piston kirjastot - helka, författningsdatabas - finlex, Helsingfors stadsbibliotek databaser samt 
databasen för Finska riksdagsärenden och dokument -eduskunta.fi.   

Sökorden som använts är: päihdehuoltolaki (svensk översättning; lag om missbrukarvård), lag 
om missbrukarvård, LVM AND bakgr*, tvångsvård, pakkohoito AND päihdeong* (svensk 
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översättning; tvångsvård OCH missbruksprobl*), tvångsvård i norden, missbrukare, involun-
tary treatment och involuntary treatment + Sweden + Finland.  

Empiriskt material  

Finland  

På www.finlex.fi, där allt från lagstiftning, rättspraxis, myndigheter, statsfördrag och reger-
ingspropositioner finns, hittades den nuvarande finska tvångsvårdslagstiftningen, lag om 
missbrukarvård 41/1986, liksom de tidigare finska tvångsvårdslagarna. Propositionerna som 
var knutna till lagarna hittades via www.eduskunta.fi som innehåller databaser om Finlands 
riksdagsärenden samt dokument. De tryckta versionerna beställdes ifrån riksdagsbiblioteket i 
Stockholm.  
 
Följande finska propositioner har använts: 

- Regeringens proposition (RP) 246/1984 
 

 
Följande rapporter har använts: 

- Kommittébetänkandet 1978:40 

Sverige 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) hittades på www.lagrummet.se 
liksom den tidigare Lag (1981:1 243) om vård av missbrukare i vissa fall. Propositioner, sta-
tens offentliga utredningar (SOU) och Socialutskottets betänkande (SoU) har hittats på 
www.riksdag.se och riksdagsbiblioteket. 

 
Följande svenska proposition har använts. 

- Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare 
 
Följande rapporter har används: 

- SOU 1987:22 Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget 
- SOU 2004:3 Tvång och förändring. Rättsäkerhet, vårdens innehåll och eftervård 
- 1987/88:SoU 25 Socialutskottets betänkande 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

Inom den kvalitativa forskningen kan det råda vissa svårigheter vad det gäller att definiera 
validitet och reliabilitet. Detta på grund av att forskaren själv är ett mätinstrument i sig och 
som tolkar innebörden vid analysen av data. (Larsson, 2005, s.115) I syfte att försöka uppnå 
hög reliabilitet och validitet i uppsatsen så beskrivs det ingående hur vi har kommit fram till 
resultat liksom hur fakta har samlats in och data bearbetas. I analysen har vetenskapliga teori-
er och metoder använts.  
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Validitet  

Validitet handlar om att man mäter eller beskriver det som man har för avsikt att mäta eller 
beskriva (Elofsson, 2005, s.66). Att en undersökning innehar hög validitet innebär att det 
finns en stabil grund till slutledningen, det vill säga att mätinstrument och bearbetning av data 
leder till en övertygande och välgrundad slutsats. (Kvale, 1997, s.215) Validitet grundar sig på 
forskarens skicklighet och kunskap och dennes förmåga att argumentera för trovärdigheten 
hos alternativa kunskapsanspråk. Forskarens förmåga att kunna tolka, analysera, diskutera 
men också att kunna se kritiskt och ifrågasätta sitt eget material påverkar validiteten på under-
sökningen (Kvale, 1997, s.216-217). Samtidigt ska läsaren utifrån beskrivningar, kategorise-
ringar och analyser skapa sig en tydlig bild av fenomenet som studeras.  (Larsson, 2005, 
s.117) 

I och med att vår analysmetod, argumentationsanalysen, bygger på att var och en efter sina 
egna utgångspunkter och livserfarenheter strukturerar, tolkar och värderar argumenten olika 
så kan vi som undersökare ha påverkat tolkningen genom våra förförståelser och förkunska-
per. Vi har ändå med våra förförståelser i åtanke; studerat argumenten i deras sammanhang, 
beskrivit argumenten utan att ändra på den ursprungliga meningen och skrivit ut tydliga citat. 
De slutsatser vi kommit fram till är välgrundade och tydligt presenterade.   

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas om forskningsresultatet kan anses tillförlitligt. För att ett resultat ska 
kunna besvara de faktiska förhållandena så måste de fakta man har använt sig av vara pålitliga 
(Elofsson, 2005, s.66). Det innebär att man ska komma fram till liknande resultat om man 
undersöker samma fenomen igen. (Lilja, 2005, s.294) 

För att försöka uppnå hög reliabilitet i undersökningen så har det empiriska materialet stude-
rats grundligt och noggrant, citaten avviker inte ifrån originalet och målet har varit att alltid 
referera från originalkällan. Då en del av det empiriska materialet var skrivet på finska har 
översättningen till svenska gjort så noggrant som möjligt för att undvika feltolkningar. För att 
upprätthålla uppsatsens reliabilitet har vi valt att inte omskriva viktiga delar av resultatdelen 
eftersom då man omskriver en text så blir meningen aldrig densamma som i originaltexten. Vi 
har istället valt att återge centrala textstycken ordagrannt men vi har ändå i anslutningen till 
citaten kommenterat de citerade delarna. Citaten är till för att läsaren skall kunna avgöra om 
vår analys är trovärdig.  

Generaliserbarhet 

Kvalitativa undersökningar ifrågasätts ofta om de överhuvudtaget är generaliserbara. (Kvale, 
1997, s.209-211) Generaliseringen kan ske analytiskt då man gör en välplanerad bedömning i 
vilken utsträckning resultatet från en undersökning kan ge anvisning om vad som kommer att 
ske i en annan situation. Man bygger här sin analys på skillnader och likheter mellan situatio-
ner och försöker beskriva stödjande belägg och belysa argumenten i undersökningen. (Kvale, 
1997, s.209-211) Denna studie är inte generaliserbar till att gälla argumentationen kring 
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tvångsvård och vårdtider i andra länder än de vi valt att undersöka. Alla länder har olika lag-
stiftning och olika motiveringar i förarbeten varför dom anser att tvångsvård är nödvändigt 
eller inte. Denna uppsats skall mer ses som en upplysning om hur två länders argumentation 
ser ut. Denna uppsats går därför inte att generaliseras till andra länder eller andra förhållan-
den.  

Forskningsetik  

De forskningsetiska principerna, som vetenskapsrådet publicerat, handlar om forskningskravet 
och individskyddskravet. Vi har följt forskningskravet, vilket innebär att vi bedrivit forskning 
om väsentliga frågor och försökt att upprätthålla en hög kvalitet. Hög kvalitet uppnåddes ge-
nom att förhålla oss till forskningens krav om uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi 
har tydligt motiverat uppsatsens val av metod samt teori. Relevanta källor har använts i arbe-
tet och en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet samt att resultatet presenterades för att 
upprätthålla uppsatsens genomskinlighet. De forskningsetiska principerna om individskydd är 
indelade i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Eftersom vårt empiriska material består av lagar, regeringens propositioner 
och statens offentliga utredningar, vilka inte har några personliga kopplingar, har de forsk-
ningsetiska principerna om individskydd inte berört oss. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Sammanhang  

Skillnaderna och likheterna i tvångsvårdslagstiftningen mellan Sverige och Finland kan bero 
på många olika orsaker. Varför dessa olika skillnader eller likheter mellan olika länder upp-
står kan helt enkelt ha sin grund i att det i olika sammanhang uppstår skillnader eller likheter. 
Med olika sammanhang menas kulturella-, historiska-, ekonomiska-, politiska- och etiska fak-
torer som påverkar ett lands riktning gällande vissa frågor.  

Både historiska och kulturella faktorer är viktiga omständigheter för hur ett land väljer att 
forma sin lagstiftning gällande tvångsvård av missbrukare. (Hübner, 1991, s.5) Även ekono-
miska faktorer spelar en avgörande roll för hur man valt att stifta tvångsvårdslagarna. Mycket 
beror även på hur samhället ser på tvångsvård samt missbruk och hur man värderar männi-
skans självbestämmanderätt och rätt till frihet och integritet. Man kan också se att skillnader 
beror på om man har för syfte att rädda individen från missbruket och dess konsekvenser eller 
rädda samhället från missbrukaren. Man kan även ha en målsättning att uppfylla båda syften.  

En stor skillnad mellan Finland och Sverige består i huvudmannaskapet för de ekonomiska 
kostnaderna som tvångsvården medför. I Finland står kommunen för kostnaderna av all soci-
al- och sjukvård. I Sverige däremot hjälper staten till med kostnaderna för missbrukarvården 
men landstinget står för de huvudsakliga kostnaderna inom sjukvården, vilket täcker missbru-
karvård. (Gustafsson, 2001, s.64; Lehto, 1994, s.17; SoU 2004:3, s.562) 

Finlands och Sveriges historia har under de senaste 100 åren sett ganska olika ut. Finland del-
tog i tre krig; vinterkriget, fortsättningskriget och lapplandskriget under åren 1939-1945. Un-
der dessa tunga år var inte missbrukarvård prioriterat. Efter de tunga krigsåren hamnade lan-



28 

det i stora ekonomiska bekymmer och var dessutom tvungna att betala stora summor i krigs-
skadestånd. Sverige hade under denna tid en större välfärd och kunde utveckla socialpolitiken 
i sitt land. Vi tror att detta kan ha en stor del i varför det råder så stora skillnader mellan län-
derna.    

Resultat och analys 

Argument för tvångsvården 

Sverige 

Den nu gällande LVM har arbetats fram utifrån socialberedningens betänkande SOU 1987:22, 
Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget, prop. 1987/88:147 Tvångsvård av vuxna missbrukare 
samt Socialutskottets betänkande 1987/88:SoU 25 (SOSFS 1997:6, s. 4). 

Missbrukarvården ska främst genomföras på frivillig väg men ibland är det inte tillräckligt för 
att missbrukaren ska bli motiverad att sluta med sitt missbruk. Argument för att tvångsvård 
ska vara möjligt, trots att det påverkar individens integritet, var bland annat att det ”… inte 
accepteras att socialarbetarna passivt inväntar att motivationen för förändring skall inställa 
sig hos klienten.” (SOU 1987:22, s.27). Man hävdar att tvångsvård skulle vara ofrånkomlig 
vid ”… situationer där det av humanitära skäl framstår som nödvändigt att ingripa till den 
vårdbehövandes skydd och hjälp.” (SOU 1987:22, s.57). Ytterligare argument för tvångsvård 
var att den ”… skall ses som inledningen till en behandling som kan leda till missbruksfrihet 
och en förbättrad situation i övrigt.” (Prop. 1987/88:147, s.17)  

Åsikterna om att tvångsvårda missbrukare är dock breda, från att inte tvinga någon till vård 
till att kunna tvinga någon att genomgå ett helt behandlingsprogram. Man har dock varit över-
ens vad det gäller ”… möjligheten att ingripa med åtgärder till skydd för vuxna missbruka-
re.”  (SOU 1987:22, s.249) Man anser att tvångsvården är motiverad i vissa situationer när 
annan vård inte kan ges. De tunga missbrukarna, det vill säga, de som har ett långtgående 
missbruk avvisar ofta den frivilliga vården och då är det enda alternativet tvångsvård om vård 
överhuvudtaget ska kunna genomföras. (Prop. 1987/88:147, s.17)   

I SOU 1987:22 (s. 24) konstaterades att de tunga missbrukarnas sociala och medicinska situa-
tion märkbart har försämrats de senaste decennierna. Dödligheten bland missbrukare har ökat 
och på 1980- talet var dödsfall relaterat till missbruk sju gånger så hög jämfört med den övri-
ga befolkningen. Även missbruket och dödligheten bland yngre ökade och anledningen till det 
antogs vara en tidig alkoholdebut. För att hjälpa de yngre tungt missbrukande så krävs det 
tvångsvård, vilket var ett centralt argument i förarbetet till nya LVM. ”Det är i dessa åldrar 
som missbruket fördjupas och befästs. För en del av dessa unga missbrukare är tvångsvård 
det enda alternativet till total utslagning och för tidig död.” (Prop. 1987/88:147, s.17) Det har 
också konstaterats att ”… den sociala utslagningen är hårdare än förr och att den drabbar 
många redan innan de fyllt 30 år.” (1987/88:SoU 25, s. 8) Viktigt var att man kom åt de yng-
re missbrukarna i den nya LVM och att det skulle ske innan missbruket hade gått för långt och 
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individen hade förstört sitt liv. Därför infördes § 4:3a i LVM (se bilaga 2) där hänsyn tas till 
den psykiska och fysiska hälsan genom möjligheten att kunna ingripa i ett skede som inte är 
livshotande. (Prop. 1987/88:147, s.43)  

Man kan dock inte endast se till den fysiska och psykiska ohälsan. ”Om någon till följd av 
missbruket uppenbarligen äventyrar sina levnadsförhållanden i övrigt, måste vård enligt 
LVM övervägas.” (Prop. 1987/88:147, s.47) Tvångsvården blir ”… en sista utväg för att räd-
da det som alltjämt finns kvar av anknytning till arbetsmarknad, bostad och relationer till 
anhöriga och annan omgivning än andra missbrukare.” (Prop. 1987/88:147, s.47) Man ansåg 
att missbrukarens situation skulle ses ur ett helhetsperspektiv och inte som det gjorde i den 
första LVM, endast genom medicinskt påverkbara skador. Istället skulle man se till bristande 
anknytning till arbetsmarknaden och sociala relationer. På så sätt skulle de yngre missbrukar-
na fångas upp på ett bättre sätt och man skulle kunna göra tidigare ingripande trots att hälsan 
inte var allvarligt hotad (SOU 1987:22, s.32).   

De sociala skadeverkningarna ska beaktas då bedömningen om vård sker vilket framgår i § 
4:2b (se bilaga 2) då missbrukaren till följd av missbruket ” löper en uppenbar risk att förstö-
ra sitt liv.” (1987/88:SoU 25, s. 8) Den paragrafen kom till just för att kunna fånga upp de 
yngre missbrukarna och kan ses som centralt argument för tvångsvård. De har oftast inte fått 
fäste på arbetsmarknaden och försörjer sig på kriminalitet och bidrag. Man ansåg att man 
måste kunna bryta destruktiva handlingar och förändra en livsföring som är styrd av missbruk 
och därmed den unges framtida utveckling står på spel så är tvång befogat. Om en ung männi-
ska inte kan leva ett värdigt liv under en lång tid framöver på grund av sitt missbruk så är det 
”… den enskildes behov av vård skall vara avgörande”. (1987/88:SoU 25, s. 8-9)  

Vad det gäller äldre missbrukare så är de oftast redan socialt utslagna från samhället när de 
kommer i kontakt med missbrukarvården och därför blir det primära syftet med vården att få 
tillbaka de till ett mindre riskutsatt liv. Argumentation för att tvångsomhänderta denna grupp 
var att det ibland är ”… nödvändigt för att bryta ett pågående missbruk som kan leda till ska-
deverkningar av medicinsk natur.” (Prop. 1987/88:147, s.47) Här ligger hälsoaspekten i fokus 
till skillnad från de yngre missbrukarna där den sociala indikationen är den viktigaste faktorn. 
(Prop. 1987/88:147, s.47)  

Utifrån ett samhällsperspektiv så skall samhället ingripa ”… om missbrukaren eller hans när-
stående befinner sig i en så utsatt situation så som lagen anger och vårdbehovet inte kan till-
godoses enligt socialtjänsten eller på annat sätt.” (Prop. 1987/88:147, s.53) Man anser att 
motivation är påverkbar och ”… det motstånd som många missbrukare visar inför att påbörja 
vård och behandling kan ofta övervinnas genom ett målmedvetet och engagerat motivations-
arbete.” (Prop. 1987/88:147, s.53) Man är av åsikten att genom tvångsvård så hinner man 
bygga upp ett förtroende med missbrukaren och uppmuntra hans egna möjligheter att själv ta 
sig ur missbruket. (Prop. 1987/88:147, s.53) Att kunna skapa motivation hos missbrukaren har 
därför varit ett argument av betydelse. Kritiken mot tvångsvård har varit att det är svårt att 
tvinga på någon en förändring då lagens syfte är att, genom tvång, motivera missbrukaren till 
en livsstilsförändring. (SOU 1987:22, s.259)  
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Finland 

Regeringens proposition (RP) 246/1984 ligger till grund för den nuvarande finska lagen om 
missbrukarvård. I den nya lagen om missbrukarvård kan åtgärder endast användas på grunder 
som har att göra med riskerande av en personens hälsa eller med vederbörandes våldsamhet 
(se bilaga 1). Dessa två grundkriterier utarbetades och föreslogs redan i betänkandet 1978:40. 
Då ansåg man att tvångsvård av missbrukare endast ska ske när det finns tillräckligt tyngande 
orsaker för att vidta åtgärder eftersom åtgärder mot en persons vilja innebär att man befattar 
sig med medborgarens grundläggande rättigheter, framförallt friheten. (Kommittébetänkande 
1978:40, s.130) 

I betänkandet 1978:40 argumenterade för att när man tar med våldsamhet eller liknande bete-
ende som ett kriterium för att bli tvångsomhändertagen agerar man utifrån ett intresse att 
skydda samhället. Tröskeln för ett ingripande i detta fall skulle teoretiskt kunna beskrivas 
enligt principen att den mindre nyttan får ge vika för den större. I betänkandet sägs att nästan 
alla, som lider av konsekvenserna av missbrukarens våldsamhet samt osäkerheten det orsakar, 
är man redo att acceptera en institutionsplacering som går emot den enskildes vilja för få situ-
ationen att stillna. Men det poängteras att den ovannämnda isoleringen även kan uppnås ge-
nom ett frihetsstraff. (Kommittébetänkande 1978:40, s.131-132)  

Enligt propositionen anses tvångsvård vara befogat då vederbörandes vilja inte kunnat fast-
ställas, exempelvis då personen lider av en allvarlig alkoholförgiftning eller inte är vid med-
vetandet. Ytterligare argument för tvångsvård var när åtgärder måste vidtagas i strid med den 
vilja vederbörande gett uttryck för, då det förekommit misshandel eller man måste skydda 
andra människor. (RP 246/1984, s.10) I lagförslaget indelas förutsättningarna för vård obero-
ende av vederbörandes vilja i sådana som har att göra med hälsa respektive med våldsamhet. 
Man har utgått ifrån att ”… åtgärder som vidtages oberoende av vederbörandes vilja i första 
hand skall tillgripas i situationer där brådskande åtgärder är av nöden.”, det vill säga att 
tvångsvård främst skall tillgripas i en akut situation. (RP 246/1984, s.11) Ett centralt argument 
för tvångsvård var i de fall då ”… individens förmåga att själv förstå sin situation är bristfäl-
lig. Man är tvungen att lösa problemet så att användningen av tvång godkänns i vårdproces-
sens inledande skede på noggrant definierade grunder, och så att individens rättsskydd tryg-
gas.” (RP 246/1984, s.21)  

Utifrån en hälsorisk är tydliga argument att förorda en person till vård oberoende mot sin vilja 
om han/hon befinner sig i omedelbar livsfara, allvarligt skadar till sin hälsa, befinner sig i en 
ond cirkel där han/hon inte kan avbryta drickandet eller där personen under en lång tid använt 
narkotika eller andra rusmedel som orsakat ett starkt beroende, vilket allvarligt kan äventyra 
hans/hennes hälsa. (RP 246/1984, s.10,23) Enligt den detaljerade motiveringen i propositio-
nen kan en person på grund av hälsorisk förordas till tvångsvård;  

”… om bruket av rusmedel inte avbryts och sakenlig vård ges, till följd av sjukdom el-
ler skada som han lider av eller med anledning av sitt bruk av rusmedel omedelbart 
håller på att ådraga sig, befinner sig i omedelbart livsfara eller håller på att ådraga 
sig sådan allvarlig skada i fråga om sin hälsa som kräver brådskande vård.” (RP 
246/1984, s.21)  
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Enligt propositionen är situationer då en person befinner sig i omedelbar livsfara sådana då 
denne befinner sig berusad intill medvetslöshet, är svårt alkoholförgiftad, håller på att frysa 
ihjäl eller låter bli att tillgodose nödvändiga grundbehov som är vitala för överlevnad. Allvar-
lig skada föreligger då det finns en fara för livet och bestående men samt att personen fått en 
sjukdom som möjlig att bota, men som förorsakar stort lidande. Ett återkommande argument 
för att dessa tillstånd skall leda till ett tvångsomhändertagande är att skadan i fråga måste bero 
på ett bruk av rusmedel. (RP 246/1984, s.21) 

Argumentationen vad det gäller våldsamhetskriteriet ansågs det att det bör det finnas en möj-
lighet för ett vårdförordnande redan efter en begången våldsam gärning i samband med lång-
varigt missbruk som förorsakat annan person livsfara. Även upprepade fall av lindring miss-
handel eller motsvarande våldsamma handlingar kan utgöra grunder för vård oberoende av 
persons vilja.  (RP 246/1984, s.22) Argumenten i propositionen för ett vårdförordnande på 
grund av våldsamhet är följande:  

”Äventyrar han i samband med sitt bruk av rusmedel familjemedlems eller annan per-
sons hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling, kan han på grund av våldsamhet för-
ordnas att erhålla vård för att andra skall kunna skyddas.” (RP 246/1984, s.10) 

I propositionen framkommer det att en stor del av de fall där våld inom familjen förekommer 
använder antingen förövaren eller offret rusmedel. Ett tydligt argument för att kunna tvångs-
omhänderta någon, på grund av våld, är att våld inom familjen kan skada barnens och/eller 
föräldrarnas hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling. Våldsamhet kan förorsaka stor otrygg-
het i familjen och/eller närmiljön. Exempel av situationer där man kan tvångsvårda en person 
på grund av våldsamhet är då make/maka och barn misshandlas. Konflikter mellan föräldrarna 
och åtgärder som syftar till att reda upp familjens interna konflikter innan man känner sig 
tvungen att vidtaga åtgärder mot någons vilja är något som framhålls i propositionen. (RP 
246/1984, s.10,21)  

I lagen har man tydligt velat skydda barnen från fysiskt och psykiskt våld samt de konsekven-
ser som våldet kan innebära för den psykiska utvecklingen. I propositionen är äventyrandet av 
den psykiska utvecklingen definierat som ett stadgande som skiljer sig från de andra eftersom 
det i denna avsedda situation är fråga om ”… ett tidsmässigt längre utvecklingsförlopp, som 
en enda våldsam gärning – inte i allmänhet ännu förmår påvisa. Stadgandet syfte är till den-
na del att förhindra att problemen ökar och anhopas.” (RP 246/1984, s.22) Våldsamhet som 
utgör förutsättningen för tvångsvård ska bero på ett bruk av rusmedel och kan tillgripas då en 
person på grund av rusmedelsbruk uppträder våldsamt så ”… att de närståendes säkerhet krä-
ver detta, och där den situation där våld utövas inte kan avgöras på andra sätt.” (RP 
246/1984, s21) 

Analys av argumenten för tvångsvård  

Paternalism  

Paternalism kan ses som statens ansvar över enskilda med syftet att se till individens bästa och 
åtgärderna som vidtas skall ge ett bra utfall. Tvångsåtgärderna vidtas oberoende av eller emot 
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någons vilja. I resultatet har vi urskilt olika paternalistiska argument. I båda ländernas argu-
mentation framkommer att missbrukaren i vissa fall inte kan anses vara en beslutskapabel 
individ som dessutom är oförmögen att förstå sitt eget bästa. Argumenten för att tvångsom-
händerta missbrukaren pekar på att individen själv är oförmögen att förstå konsekvenserna av 
sitt missbruk exempelvis att hon/han kan befinna sig i livsfara eller kan utgöra hot mot andra. 
Utifrån ett paternalistiskt perspektiv är tvångsvård befogat då missbrukaren utsätter sig för 
livsfara exempelvis om denne håller på att frysa ihjäl, lider av en allvarlig alkoholförgiftning 
och/eller ignorerar vitala behov för överlevnad. I finska lagförslaget framhävs det att om 
missbrukarens vilja inte kunnat fastställas måste myndigheterna noga överväga om ett tvångs-
omhändertagande är befogat. Det poängteras att så fort missbrukaren uttryckt sin egen vilja 
skall den beaktas samt respekteras. Den finska paternalistiska hållningen sträcker sig endast 
tills missbrukarens egen vilja klarlagts. I undantagsfall kan man dock enligt lagen besluta om 
vård trots vetskapen om missbrukarens egen vilja. Men tvångsvården kan i detta fall omfatta 
5-30 dygn till skillnad från Sveriges 6 månader.  

Argument som baserar sig på en paternalistisk grundsyn visar sig i resultatet då man hävdar 
att man är tvungen att genom tvång motivera missbrukare för att de skall förstå sitt eget bästa. 
I svenska förarbeten framgår att man tror på att man kan motivera och övertyga missbrukaren 
trots dennes motstånd. Man anser att det motstånd som visats inför påbörjad vård och behand-
ling ofta kan besegras med hjälp av ett målmedvetet och engagerat motivationsarbete. Man 
har bestämt sig för att man kan ändra missbrukarens åsikt och motivation för att denne ska 
kunna göra en förändring. I svenska diskussioner har en del av kritiken mot tvångsvård riktat 
sig mot att man inte kan påtvinga en person förändring. Staten vill lägga livet till rätta för den 
enskilde men har i det fallet inte respekterat den enskildes vilja och integritet, vilket även är 
en inskränkning i personens rätt till frihet. Dessa ovanstående argument ger tydligt uttryck för 
ett paternalistiskt förhållningssätt. Argumenten är dock problematiska eftersom de strider 
emot självbestämmandeprincipen där individen själv skall få bestämma över sitt liv. Enligt 
Tom L. Beauchamp och James F. Childress, som formulerat de etiska principerna, kan man 
dock frångå självbestämmandeprincipen om individen inte kan anses beslutskapabel eller har 
ett destruktivt beteende (se s.20).  

Huvudargumentet för att tillämpa tvångsvård i Sverige är att skapa motivation hos missbruka-
ren att själv inse sitt behov av vård och behandling. Målet är att behandlingen sedan skall ske 
frivilligt. Genom tvångsvård ges utrymme för ett målmedvetet och engagerat motivationsarbe-
te som kan bygga upp ett förtroende och uppmuntra missbrukaren att hitta egna resurser. Det 
kan ifrågasättas då kritik har riktas emot att det är svårt att tvinga på någon en förändring. 
Tvångsvården kan också uppfattas som ett straff trots att inget brott begåtts. Enligt tidigare 
forskning är det inte bevisat att motivation åstadkoms i tvingande former eller i behandling. 
Enligt skademinimeringsprincipen bör man inte vidta sådana åtgärder som har ett osäkert re-
sultat, utan då kan det vara bättre att inte göra någonting. Är inte det möjligt skall man försöka 
göra minsta möjliga skada för berörda. Argumentet om att försöka skapa motivation hos 
missbrukaren anser vi vara ett ogrundat argument då det inte finns forskning som bevisar att 
motivation faktiskt åstadkoms genom tvångsvård. Vi anser att motivation även kan framkallas 
i frivillig behandling eller i situationer som inte kräver någon form av behandling. Missbruka-
ren kan exempelvis bli förälskad eller religiös och genom detta få motivationer till att ändra 
sitt liv. Huvudargumentet för att vidta tvångsåtgärder gentemot någon person faller på grund 
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av brist på vetenskapliga belägg. En åtgärd som är ett så pass starkt ingripande i en persons liv 
bör enligt vår åsikt vara uppbyggd med starkare argument.  

I Finland är ett tvångsingripande motiverat utifrån fysisk- och psykisk hälsa samt våldsamhet. 
I Sverige försöker man se till missbrukarens hela situation. Man betraktar missbrukarens rela-
tion till anhöriga och andra sociala relationer samt dennes möjligheter att komma ut på ar-
betsmarknaden. Sverige har en mer rehabiliterande och vårdande inriktning eftersom det för-
väntas att behandlingen ska pågå en lång tid efter omhändertagandet. Medan i Finland vill 
man på 5 eller 30 dagar avgifta missbrukaren för att denne sedan skall vara fri att själv be-
stämma om hon/han vill fortsätta i en frivillig behandling eller återgå till sitt tidigare leverne. 
Vårt resultat överensstämmer med den tidigare forskningens om att Sverige har en högre grad 
av ett paternalistiskt förhållningssätt gentemot missbrukarna då grunderna för ett tvångsom-
händertagande är bredare och vårdtiden är längre än i Finland. Detta har SOU 2004:3, Lehto 
samt Stenius redan konstaterat (se s. 15-16). Vårt resultat pekar även på att Sverige har myck-
et mer vidsträckta rehabiliterande ambitioner i argumenten till tvångsvården. Vår bedömning 
är att Finland likväl har en paternalistisk hållning men i mycket mindre grad eftersom grun-
derna för vårdförordnande är mycket snävare och tvångsvården sträcker sig endast under den 
akuta tiden. Samtidigt kan vi inte hålla med Lehto om att Finland även skulle ha en försum-
mande hållning gentemot de missbrukande individerna. (se sid 16) Finland har ändå stiftat en 
tvångsvårdslagstiftning, använder sig av den (trots de få antalen per år), tar sitt ansvar och vill 
rädda den missbrukande individen eller människor i dess omgivning. Om Finland skulle 
strunta i missbrukarna eller de anhöriga, inte ha någon slags vård (oavsett frivillig eller 
tvångsvård) vore det påkallat att säga att Finland har en försummande hållning gentemot 
missbrukarna.  

Utilitarism  

Utifrån det utilitaristiska perspektivet strävar man efter att uppnå de bästa konsekvenserna för 
samtliga personer som berörs av missbrukarens situation. Detta innebär att det är befogat med 
tvångsomhändertagande då följderna är goda för de flesta. Ibland måste några få stå tillbaka 
för den större massans välbefinnande. Genom möjligheten att tillämpa tvångsvård ges det inte 
bara tillfälle att motivera missbrukaren till frivillig behandling eller att rädda denne till livet 
utan också att skydda dess omgivning. Utifrån ett utilitaristiskt perspektiv anses tvångsom-
händertagande vara motiverat i situationer då missbrukaren orsakar skada för andra i sin om-
givning. Man vill skydda någon annan persons fysiska och psykiska hälsa. I Finland skyddas 
alla berörda personer i missbrukarens omgivning som kan komma att lida skada på grund av 
våldsamhet. I detta avseende skiljer sig Sverige då man endast skyddar de närmast anhöriga i 
lagen. En möjlig kritik till det utilitaristiska synsättet på tvångsvård av missbrukare är om det 
verkligen är rätt att den enskilde kan bli drabbad när effekterna av handlingen gagnar majori-
teten. Enligt det utilitaristiska perspektivet är förfarandet korrekt men i vissa fall kan det kän-
nas moraliskt fel.  

Argument som syftar till att skydda samhället är utilitaristiska värderingar. Finlands syfte med 
tvångsvården av missbrukare är att skydda både individen och samhället. Sverige kan sägas 
ha en mer paternalistisk hållning då staten hjälper individen att passa in i normen medan Fin-
land betraktas ha en mer utilitaristisk hållning då man försöker skydda omgivningen. Den 
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akuta vården, på 5 eller 30 dygn, kan ses som mer samhällsinriktad då målet med vården är att 
ta bort individen från sin fysiska miljö och genomgå medicinsk vård. Man har dock inga stör-
re rehabiliterande ambitioner med tvångsvården. Det stämmer överens med Kerstin Stenius 
hypotes om att det paternalistiska argumentet aldrig varit så starkt i Finland. Enligt Stenius 
har man i Finland aldrig riktigt trott på tvångsvårdens rehabiliterande verkan. (se s.15-16). 
Enligt Tännsjö (se s.17) är tvångsmodellen oacceptabel då man tvångsbehandlar missbrukaren 
i andra personers intresse. Man kan därmed säga att Tännsjö är en motståndare till den utilita-
ristiska modellen.  

Makt och disciplinering 

All tvång mot individen är i stort sett ämnat att normalisera och disciplinera. Missbrukaren 
anses vara avvikande från normen.  Samhället har makt över individen genom att den förfogar 
över individens självbestämmanderätt och kan vidta åtgärder mot oberoende av eller mot in-
dividens vilja. Makt utövas alltid med ett syfte och mål. Enligt resultatet är syftet med makten 
i tvångslagstiftningen att rädda liv och skydda andra. Målet med maktutövningen är att indi-
viden skall inse att dennes livssituation måste förändras för att kunna accepteras av samhället.   

Utifrån Foucaults teorier om makt och disciplinering kan man tolka resultatet som att indivi-
den ska tvingas in i samhällets normer om denne är avvikande. Detta skall ske genom tvång, 
restriktioner, begränsningar och normalisering. Den lagstiftade tvångsvården är ju trots allt ett 
frihetsberövande fast det inte har begåtts något brott. Den svenska lagens syfte är att missbru-
karen skall passa in i den svenska normen. Det åstadkoms genom att missbrukaren skall 
tvingas till motivation och behandling för att sedan frivilligt fortsätta vilja bli kvitt sitt miss-
bruk. Tvångsvården är en metod som används för att disciplinera missbrukaren att ändra sin 
livssituation när inga andra åtgärder fungerat. I Finland ser man det inte i lika hög grad som 
statens roll att normalisera eftersom man mer betonar den akuta vården. Detta belyses ytterli-
gare genom vårdtidernas längd. (se nedan) 

Etiska principer 

Godhets(maximerings)principen värnar för individens bästa genom att man ska försöka göra 
gott och för att undvika det som skadar andra. Det är subjektivt vad som utgör individens bäs-
ta. Det som är individens bästa enligt missbrukaren kan vara något helt annat än vad lagen 
anser är individens bästa.  

Skademinimeringsprincipen innebär att inte orsaka andra skada och tillgodose alla männi-
skors elementära behov. När man tvångsvårdar en individ utgör det en kränkning av dennes 
integritet och avlägsnar dennes möjligheter att själv bestämma över sitt liv men samtidigt kan 
det utgöra ett skydd för andra individer. Sveriges lagstiftning skiljer sig från Finland gällande 
skyddet mot omgivningen. I Sverige kan man skydda de närmast anhöriga medan i Finland 
kan vara vem som helst utgöra motivet för tvångsvård om dennes hälsa och säkerhet är i fara.   

Enligt rättviseprincipen ska lika fall behandlas lika. Detta kan ifrågasättas i Sverige eftersom 
det i resultatet framkommer att de yngre och äldre missbrukarna behandlas olika. De äldre 
tvångsvårdas på grund av medicinska skadeverkningar medan de yngre vårdas enligt förut-
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sättningar som mer grundar sig på den sociala utslagningen från samhället, så som bristande 
sociala relationer och utanförskap i arbetslivet. Argument för tvångsvård föreligger i fall där 
man kan misstänka att de unga förstör sitt liv och sin framtida utveckling. Det innebär att de 
yngre missbrukarna särbehandlas eftersom tvångsvården i deras fall grundar sig på ett hel-
hetsperspektiv. De äldre missbrukarna tvångsvårdas främst om de drabbas av medicinska ska-
deverkningar. I Sverige är man mer inriktad på de yngre missbrukarna eftersom man menar 
att missbruket i de åldrarna fördjupas och befästs, vilket kan leda till total utslagning och för 
tidig död. Argumentet för tvångsvård är att bryta destruktiva handlingar så att den unges fram-
tida utveckling inte står på spel. Alla ska ha rätt till ett värdigt liv. I de Finska förarbetena 
förekommer inte diskussionen om de unga missbrukarna alls. Om man strikt skulle följa rätt-
viseprincipen skulle man kunna säga att alla missbrukare, yngre som äldre, bör behandlas lika 
och tvångsvårdas enligt lika grunder. Men olika länder har olika lagstiftning och en sådan 
enhetlighet kommer knappast aldrig att vara möjlig.  

Argument för vårdtiden  

Sverige 

Prop. 1987/88:147 ligger till grund för den utökade vårdtid av missbrukare i den nuvarande 
LVM. De gällande regler för vårdtiden i den gamla LVM var 2 månader med möjlighet till 2 
månaders förlängning. Argument till vårdtidens längd var att åstadkomma en vård som 
sträcker sig längre än akuta nödsituationer. Missbrukaren skulle också få möjligheten att själv 
komma till rätta med sina problem genom att ändra en destruktiv handling och skapa motiva-
tion till frivillig vård (Prop. 1987/88:147, s.69-70).  

Det rådde dock delade meningar angående längden på vårdtiden för missbrukare. Det fanns de 
som ansåg att tvångsvården skulle begränsas till endast det akuta avgiftningsskedet medan 
bland annat riksåklagaren och riksförbundet för narkotikafritt samhälle (RNS) ville att det 
skulle finnas möjlighet till att tvångsvårda missbrukare upp till ett år. Andra instanser så som 
föreningen Sveriges socialchefer och brottsförebyggande rådet (BRÅ) ansåg att utökad vård-
tid inte var nödvändigt (Prop. 1987/88:147, s.69). Argument för utökad vårdtid var främst att 
de rådande 2+2 månader ”… är för korta för att säkerställa den inledande fas av motivations-
arbete och planering som LVM skall möjliggöra, särskilt när det gäller yngre missbrukare.” 
(1987/88:SoU 25, s. 16) I likhet med argumenten för tvångsvård så är även argumenten för 
vårdtid inriktade på yngre missbrukare. 

Den maximala vårdtiden ansågs inte vara tillräcklig för de allra svåraste fallen. Det visade sig 
”… att nuvarande vårdtid inte alltid räcker för att klara LVM:s uppgift att motivera missbru-
karen till frivillig vård.” (1987/88:SoU 25, s. 16). Den gamla LVM lagens syfte om att få 
missbrukaren att upphöra med sitt missbruk skulle även gälla i den nya lagen genom att skapa 
motivation och riktiga möjligheter till fortsatt vård i frivilliga former. Man ansåg att komma 
ur ett missbruk är en lång och genomgripande process som i längden inte fungerar med tvång 
utan måste vara ett frivilligt val från missbrukaren själv. Däremot så kan tvånget vara nöd-
vändigt för att bryta en destruktiv handling och få till stånd en förändringsprocess. Grunden 
för vårdtidens längd ska därför utgå ifrån att få till stånd långsiktiga, frivilliga handlingar som 
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genom tvångsvården kan ge möjlighet att hinna få igång motivationsarbetet och vård- och 
stödinsatser (Prop. 1987/88:147, s.70). Centrala argument är att hinna skapa motivation hos 
missbrukaren så att hon själv vill fortsätta behandling på frivillig väg. 

Vård utifrån LVM ges alltid på ett LVM hem. Behandlingen på dessa hem är så pass skyddad 
från omvärlden så att en successiv utslussning med ett visst tvång till öppnare vårdformer 
behövs. Enligt den första LVM lagen så skulle missbrukaren så snart som möjligt ges möjlig-
heter att pröva på vård utanför LVM hemmet. Det tillämpades dock inte i någon större ut-
sträckning eftersom vårdtiden var för kort för att kunna skapa en smidig övergång från LVM 
hemmet till öppnare vårdformer. Ytterligare ett centralt argumenten för en förlängd vårdtid 
var därför att tiden inte räcker till för att motivera missbrukaren till frivillig vård och att det 
inte finns tid till utslussning. Företrädare för LVM hemmen ansåg att vården av missbrukare 
var svår att genomföra eftersom man inte kände till vårdtidens längd när man planerade insat-
ser. Därför slopades förlängningstiden på 2 månader och en maximal tid på 6 månader inför-
des (Prop. 1987/88:147, s.70-71).   

Man anser att det är svårt att avgöra vilken längd på tvångsvård som är lämplig men hänsyn 
har inte tagits till vetenskapliga rön eller kunskap baserad på erfarenhet. Däremot anses det 
viktigt att tvångsvården begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med vården 
men även att det sätts en övre gräns om vad som är rimligt att uppnå målen i de flesta fallen. 
(Prop. 1987/88:147, s.71) Man ansåg att vårdtidens längd skulle vara så pass lång att missbru-
karen hann bli motiverad att förändra sin situation men inte så lång att missbrukaren skulle 
anse det som ett straff. Därför ansågs 6 månader lagom med motiveringen ”… att upphöra 
med ett tungt missbruk är en långsiktig process som inbegriper sätter att leva och förhålla sig 
till omvärlden. Så långtgående förändringar kan inte påtvingas missbrukare; han eller hon 
måste välja dem.” (SOU 1987:22, s.27) 

Eftersom LVM är en undantagslag och dessutom har en stor påverkan på missbrukarens integ-
ritet så ansåg socialberedningen att sex månader, utan möjlighet till förlängning, är den längs-
ta tid man kan tvångsvårda en missbrukare. Den långsiktiga, frivilliga vården ska komma i 
första hand och om inte det är möjligt tillämpas LVM. Tvångsvården ska då se till att motiva-
tionsarbete och planering för vård- och stödåtgärder, som ofta måste fortsätta efter LVM - 
periodens slut, inleds. Tanken är att tiden på ett LVM hem inte ska bli längre än vad den tidi-
gare lagen tillät utan istället ge en ökad möjlighet till en effektiv utslussning. Så fort syftet är 
nått, det vill säga att missbrukaren är motiverad till fortsatt frivillig vård, ska tvångsvården 
upphöra. (Prop. 1987/88:147, s.70-71) Argumenten utifrån SOU 1987:22 vad det gäller syftet 
med den förlängda vårdtiden är:  

” … att inte generellt göra de faktiska vårdtiderna på LVM-hem längre. Strävan bör 
vara att vårdperioden på LVM-hem görs så fort som möjligt och att klienten, med stöd 
av lagen, slussas över till någon annan lämplig vårdform så snart som det finns förut-
sättning för detta. I en del fall kan det vara lämpligt att den intagne förs över till vård 
utanför LVM-hemmet omedelbart efter avgiftning. Den återstående vårdtiden enligt 
LVM syftar till att säkerställa att han eller hon fullföljer den inledande fasen av detta 
program, vilket kan antas bidra till att klienten därefter fortsätter behandlingen i fri-
villiga former.” (s.34)   
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Sammanfattningsvis så är syftet med vårdtiden utifrån LVM att hinna motivera missbrukare 
att frivilligt fortsätta att bli fri från sitt missbruk. Detta ska ske genom att fortsätta behand-
lingen i andra frivilliga former. För att skapa realistisk förutsättningar för missbrukaren att 
följa ett långsiktigt behandlingsprogram så förlängdes vårdtiden från 2 + 2 månader till 6 må-
nader. Detta gav möjlighet att kunna prova på alternativa behandlingsformer, så som familje-
hem eller behandlingar i öppenvård.   

Finland  

Genom lagförslaget reformerades grunderna för tvångsvården och verksamheten samman-
kopplades fastare till den övriga social- och hälsovården. Rättsskyddet och säkerheten för den 
som vårdas oberoende av sin vilja och för honom/henne närstående personer förbättrades. 
Målet för tvångsvården är att skydda klientens egen hälsa eller att skydda närstående personer 
som i sambandet av missbruket är i fara att skadas. (RP 246/1984, s.9) 

I propositionen till den nuvarande lagen om missbrukarvård beskrivs att missbruk av rusme-
del ofta anknyts med individens bristande förmåga att själv förstå sin situation. Därför är man 
tvungen att lösa problemet med hjälp av klara förutsättningar för vårdförordnande i lagen så 
att individens rättsskydd tryggas. Propositionen argumenterar för att tvång ibland är ett nöd-
vändigt ont i det inledande skedet av en vårdprocess då den frivilligt baserade servicen inte är 
möjlig eller har visat sig otillräcklig. Den frivilligt baserade servicen är inte möjlig då det inte 
går att utröna klientens vilja, exempelvis att denne befinner sig i ett svårt förgiftningstillstånd, 
eller när denne inte går med på att använda den frivilliga servicen. Åtgärderna som har visat 
sig otillräckliga när man inte med hjälp av dem fått till stånd en rehabilitering eller annan be-
hövlig ändring i situationen. (RP 246/1984, s.21) 

Förutsättningarna för tvångsvård av missbrukare sker antingen utifrån hälsorisk eller utifrån 
våldsamhet (se bilaga 1). Vårdtidens längd avgörs utifrån vilket kriterium omhändertagandet 
har skett. Om individen vårdats på grund av hälsorisk är vårdtiden maximalt 5 dagar. Det 
framkommer tydligt i propositionen att man alltid bör försöka ta reda på en persons vilja då 
denne blir förordad till vård. Har missbrukaren blivit tvångsomhändertagen på grund av hälso-
risk är det inte alltid möjligt att fastställa den personens vilja. Då bör han/hon tillfrågas om sin 
åsikt så fort det är möjligt. Anses det nödvändigt att fortsätta vården bör personalen motivera 
behovet av fortsatt vård eller så kan man bli tvungen att mot vederbörandes vilja fortsätta vår-
den. Det argumenteras för att personen som vårdats oberoende av hans vilja skall få lämna 
vårdanstalten då han/hon vill det och när det med hänsyn till andra omständigheter inte är 
motiverat att fortsätta vården. (RP 246/1984, s.10)    

Centralt argument för den korta vårdtiden på högst 5 dagar utifrån hälsorisk ”… är att tillgo-
dose ett brådskande behov av att skydda personen själv eller hans omgivning (RP 246/1984, 
s.9). Vård på grund av hälsorisk anses motiverat då en person ”… befinner sig i en ond cirkel 
där han inte kan avbryta drickandet eller som under en lång tid använt narkotika eller andra 
rusmedel som orsakar starkt beroende, så att hans hälsotillstånd allvarligt håller på att även-
tyras.” (RP 246/1984, s.23) I propositionen har man föreslagit en vårdtid om högst 5 dygn 
eftersom man anser att under den tiden kan man tillgodose behovet av brådskande vård. (RP 
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246/1984, s.23) Man argumenterar för att vårdtiden endast ska täcka det akuta behov miss-
brukaren eller dess närstående befinner sig.  

Vid våld inom familjen användes ofta lagen om behandling av berusade (1973/461) det vill 
säga att polisen höll personen i förvar i 24 h, eller i isolering enligt 19 § polislagen (1966/84). 
Polisens åtgärder är endast kortvariga och begränsas endast till att hålla personen i förvar. Den 
våldsamhet som beror på ett tillfälligt bruk av rusmedel borde trots allt kunna lösas med poli-
siära åtgärder. Men då drickandet eller annat bruk av rusmedel pågått under en längre tid eller 
orsakar ett starkt beroende är den kortvariga polisiära åtgärden inte tillräcklig. Eftersom tiden 
då polisen kan hålla en person i förvar är så kort kan personen efter frigivningen fortsätta att 
bruka rusmedel och uppträda våldsamt. Enligt propositionen är det i dessa fall som det kan 
vara nödvändigt med socialmyndighetens åtgärder för att skydda andra och för att väcka den 
vårdmotivation som saknas. Målet är att inleda frivilliga åtgärder för att utreda missbrukets 
orsaker och därefter att avlägsna dem. Vårdtiden för den kortvariga vården på grund av våld-
samhet är lika som utifrån hälsorisk, det vill säga 5 dygn. Det argumenteras för att syftet med 
den kortvariga vården är att avbryta bruket av rusmedel. Samtidigt är målet att försöka åstad-
komma den nödvändiga fysiska rehabiliteringen samt väcka till liv den motivation för fortsatt 
vård som kanske saknas. Men ett ytterligare argument är att försöka påbörja ett ordnande av 
klientens relationella problem. För att detta skall lyckas behövs, enligt propositionen, en för-
flyttning från miljön var våldet utövats. (RP 246/1984, s.23) 

Då den kortvariga vård som enligt 12 § (se bilaga 1) ges på grund av våldsamhet visat sig vara 
otillräcklig kan länsrätten på framställning av socialnämnden besluta att en person på grund 
av våldsamhet förordnas till vård oberoende av sin vilja för högst 30 dygn. Centrala argument 
för en vårdtid på 30 dagar är att den kortvariga vårdtiden på 5 dagar har varit otillräcklig och 
det våldsamma beteendet på grund av bruk av rusmedel upprepas. Argumentet klargörs med 
följande citat; ”Kortvarig vård, som varar högst fem dygn, är uppenbart otillräcklig, om per-
son upprepade gånger med anledning av missbruk av rusmedel beter sig våldsamt, fastän han 
varit intagen för vård för korta perioder.” (RP 246/1984, s.24) Det är således en förutsättning 
att man redan genomgått den kortare vården på 5 dygn innan man vidtar vidsträcktare åtgär-
der.  

Vårdförordnandet förutsätter även att, enligt 10 § (se bilaga 1), frivilligt baserad service inom 
anstalts- eller den öppna vården inte varit möjlig eller visat sig otillräcklig. Det direkta målet 
vid tvångsvård av missbrukare är att avbryta missbruket och vidta nödvändig fysisk rehabili-
tering och man hävdar att det oftast går att genomföra på den korta vårdtiden, det vill säga, 5 
dygn. Argument för den längre vårdtid på 30 dagar framhålls av att ”… rehabilitering av per-
son som har hemfallit åt svårartad långvarig dryckenskap kan en vårdtid på fem dygn visa sig 
otillräcklig. Vården av narkotikamissbrukare förutsätter ofta en längre vårdtid redan på 
grund av de kraftigare fysiska abstinenssymtomen (RP 246/1984, s.24). Man anser att längre 
vårdtid än 30 dagar inte rimligt eftersom man då orsakar problem i mänskliga relationer och 
kommande livsförhållanden. (RP 246/1984, s.24) 

Enligt propositionen 246/1984 bör vård som lämnas oberoende av vederbörandes vilja avslu-
tas, då de i 10-13 §§ stadgade förutsättningarna inte längre existerar. De i 11-13 §§ nämnda 
vårdtiderna är ämnade att vara maximitider. Efter vårdtidernas utgång bör vederbörande få 
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lämna sin vårdplats. Då syftet med vården är uppnåtts bör man genast avstå ifrån vård obero-
ende av vederbörandes vilja. (RP 246/1984, s.25). 

Analys av argumenten för vårdtiden  

Paternalism 

Argument för den Svenska vårdtiden på 6 månader är att man vill hinna skapa motivation hos 
missbrukaren. Vårdtiden skall vara så pass lång att missbrukaren skall hinna bli motiverade 
till att fortsätta med vård och behandling på frivillig väg. Man ska övertyga missbrukaren om 
att denne vill sluta med sitt missbruk och förändra sin livssituation. Man anser att detta mål 
kan fullföljas med en vårdtid på 6 månader. Detta argument ger tydligt uttryck för ett paterna-
listiskt förhållningssätt var missbrukaren inte anses kunna ta autonoma beslut. Tännsjö (se 
s.17) menar att man inte kan tvångsvårda någon enligt dessa grunder under en så lång tid. 
Tännsjö förespråkar den finska akutmodellen när man endast kan tvångsvårda någon på grund 
av tillfällig sinnesförvirring eller psykisk sjukdom då denne kan anses okapabel att fatta egna 
beslut. När missbrukarens vilja klarlagts skall den respekteras, enligt Tännsjö.  

I Sverige vill man åstadkomma en vård som sträcker sig längre än de akuta nödsituationer, 
vilket är Finlands primära mål för tvångsvården. Missbrukaren i Sverige ska få möjligheten 
att själv komma till rätta med sina problem genom att ändra en destruktiv handling och bli 
motiverad till frivillig vård. Däremot är Finland mål med tvångsvård bland annat att akut vår-
da någon som upplevs vara i akut fara för sig själv eller andra. Detta anser man sig kunna 
uppnå på fem dygn. Den omfattande svenska tvångsvården med det huvudsakliga syftet att 
skapa motivation till frivillig behandling hos missbrukaren kan tolkas som ett omfattande pa-
ternalistiskt tänkande. Finland betonar individens självbestämmanderätt och har därför som 
syfte att missbrukaren själv skall hitta sin motivation med hjälp av minimal statlig inbland-
ning.  

Utilitarism 

Enligt utilitarismen är en handling befogad när den ger de bästa konsekvenserna för samtliga 
berörda personer. Både Sverige och Finland motiverar vårdtiden med att man inte bara ska 
rädda individen från sig själv utan även skydda närstående personer i missbrukarens omgiv-
ning. I Sverige vill man uttryckligen uppnå en livsstilsförändring hos missbrukaren. Man vill 
att denne skall bli motiverad och inse sitt behov av vård och behandling. Målet med tvångs-
omhändertaganden är att missbrukaren ska uppnå en positiv livsstilsförändring. Eftersom det 
är tänkt att missbrukaren ska bli av med sitt beroende så förändras även de anhörigas situa-
tion, vilket kan leda till ökad trygghet för dem. I argumenten för den långvariga tvångsvårds-
tiden konstateras att processen för att bli fri från missbruk är långvarig. Ju längre tvångsvård 
desto större är möjligheten att uppnå motivation för att fortsätta bli fri från sitt missbruk på 
frivillig väg. Genom att beakta individens grundläggande rättigheter så som integritet och 
självbestämmanderätt så har Sverige dock valt att begränsa tvångsvården till sex månader.  
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Den korta vårdtid som Finland har kan man då anta ger mindre möjligheter till att få en bestå-
ende förändring av sin livssituation. Eftersom vårdtiden är så kort och tvångsvården endast 
används i ett akut skede så är kan det vara lätt att återgå till sin tidigare livssituation. Motiva-
tionen och viljan att bli fri från sitt missbruk kan vara svår att finna på så kort tid. Om inte 
missbrukaren förändrar sin situation så förändras inte heller omgivningens situation.  

Sverige kan anses inneha en starkare utilitaristisk syn än Finland eftersom man vill att miss-
brukaren ska hinna bli motiverad till att frivilligt lämna sitt missbruk. I vissa fall kan Finlands 
korta vårdtid inte räcka till för att uppnå motivation. Argumenten i Sverige är att vårdtiden 
inte bara ska kunna skapa motivation hos missbrukaren utan även att denne ska kunna slussas 
ut till samhället på ett bra sätt. För att klara av det på ett tillfredsställande sätt kan det behövas 
en vårdtid på upp till sex månader. Man kan anta att genom att förändra och anpassa missbru-
karen till samhällets normer så skyddas även dennes omgivning. Finland har inte de ambitio-
nerna i motiveringen till vårdtidens längd utan vill endast på kort sikt vårda missbrukaren. 
Men samtidigt vill de uttryckligen rädda missbrukarens omgivning om han/hon till följd av 
missbruket genom våldsamhet allvarligt äventyrar andra personers hälsa, säkerhet och/eller 
psykiska utveckling. Men då är det fråga om ett kortvarigt frihetsberövande på maximalt 30 
dygn.  

Makt och disciplin 

Enligt Foucault så handlar disciplin om kontroll, övervakning och träning, allt för att passa ni 
i samhällets norm. I den Svenska tvångsvården ges det utrymme för disciplinering då man har 
sex månader på sig att försöka övertyga missbrukaren att denne på frivillig väg vill normalise-
ras och bli fri från missbruket. Den korta vårdtiden i Finland är en indikation på att man inte 
vill normalisera missbrukaren genom sanktioner utan att syftet med maktutövningen mer är 
att rädda någon från akut fara.  

Genom makten att kunna tvångsvårda en person under en viss tid försöker man disciplinera 
missbrukaren för att denne skall förstå sitt eget bästa. Därför anser Sverige att det är befogat 
med att kunna beröva missbrukaren sin frihet i sex månader, trots att det är en kränkning av 
självbestämmanderätten. Att upphöra med ett missbruk är en lång process som inte anses 
kunna genomföras helt med tvång och det är en anledning till att vårdtiden inte är längre i 
Sverige. Vårdtidens längd argumenteras med att den ska leda till handlingar som vill genom-
föras på frivillig basis och som förändrar livet hos individen till det bättre. Det stämmer över-
ens med ambitionerna enligt godhetsmaximeringsprincipen då man vill göra andra människor 
gott.    

Enligt Foucault använder sig den disciplinära makten olika metoder för att disciplinera. Tiden 
är ett sätt att disciplinera kroppen. Vårdtiden kan vara ett sätt att disciplinera missbrukaren 
utifrån olika syften; exempelvis för att åstadkomma förändring, för att normalisera eller för att 
rädda någons liv. Argumenten för att utöva tvångsvård och argumenten för vårdtidens längd 
varierar. Men gemensamt för båda länderna är att vårdtidens längd syftar till att disciplinera. I 
Finland utövas makten, att kunna tvinga en missbrukare till vård, en kortare tid alltså endast 5 
– 30 dagar. Huvudsakliga motivet för att tvångsvårda någon i Finland är att det finns ett 
brådskande behov som inte går att tillgodose på andra sätt. Det skall då föreligga en akut fara 
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för hälsa eller säkerhet. Finlands maktutövning begränsas till det akuta stadiet av missbruket 
medan Sverige praktiserar en mer vidsträckt maktutövning var vårdtiden är betydligt längre, 
nämligen maximalt sex månader. Enligt de svenska förarbetena finns det en tro på att man 
genom en längre vårdtid kan uppnå motivation till förändring och fortsatt frivillig behandling. 
Enligt Foucault skulle det innebära att de genom en längre vårdtid vill disciplinera både krop-
pen och sinnet.  

Etiska principer 

Man kan säga att både Sverige och Finland försöker uppnå godhets(maximerings)principen 
eftersom man försöker avlägsna det som skadar en annan individ. Sverige har så pass lång 
vårdtid för att man ska ha möjligheten att avlägsna, behandla eller bota det som skadar miss-
brukaren själv. I Finland kan missbrukaren avgiftas och dessutom finns möjligheten att av-
lägsna missbrukaren om denne är våldsam mot sin omgivning. Det leder till att man gör gott 
mot andra som, på grund av missbrukaren, riskerar att skadas psykisk eller fysisk. Men man 
kan ifrågasätta om någon förändring åstadkommits och om man har hunnit avlägsna det som 
orsakat ingripandet på 5-30 dagar. Eller har man bara och skjutit upp problemet och gett om-
givningen och missbrukaren en paus från varandra.   

Om man utgår ifrån rättviseprincipen så borde alla länders tvångsvård vara lika lång. Rättvi-
san i att kunna tvinga en missbrukare till vård i 5-30 dagar i Finland medan den samma miss-
brukaren i Sverige kan få samma vård upp till sex månader. Det kan ifrågasättas om det är 
rättvist.   

Finlands vårdtid begränsas till endast 5 eller 30 dygn. Man har argumenterat för att man ge 
missbrukaren själv möjlighet att bestämma över sitt liv och man kan dra paralleller till själv-
bestämmandeprincipen då missbrukaren själv har rätt att bestämma över sina angelägenheter. 
Å andra sidan så kommer det i konflikt med skademinimeringsprincipen då man endast tar 
bort skadan tillfälligt då det inte finns några större rehabiliteringsambitioner efter de 5 eller 30 
dagarna. I förarbeten från Finland har det dock kommit fram att den korta vården i vissa fall 
inte räcker till. Den korta vården räcker inte till i de fallen då det handlar om en missbrukare 
som återupprepande är våldsam eller vid vården av narkotikamissbrukare som ofta kräver 
ytterligare tid under tvång. Detta främst på grund av att narkotikamissbrukarna ofta lider av 
kraftigare fysiska abstinenssymtom.  

Sammanfattande analys  

I den här uppsatsen har vi försökt belysa två länders argument för tvångsvård och vårdtidens 
längd. Det har visat sig vara ganska stora skillnader vad det gäller argumenten bakom dessa 
två faktorer i respektive lagar. Sveriges främsta mål gällande tvångsvård är att motivera miss-
brukaren till frivillig vård för att hon/han i slutänden ska bli fri från sitt missbruk. Rehabiliter-
ingsaspekten är även ett framträdande drag i de svenska argumenten. I Finland vill man främst 
tvångsvårda missbrukaren då den utgör livsfara för sig själv eller någon i dess omgivning. I 
Finland har man inte lika stora ambitioner att rehabilitera missbrukaren utan de huvudsakliga 
argumenten är att få denne avgiftad så att hon/han kan uttrycka sin vilja om fortsatt vård. In-
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tressant är att det maktutövande gällande tvångsvården av missbrukare som anses vara befo-
gat i Sverige inte alls liknar Finlands synsätt. Drar man paralleller till Foucaults teorier om 
makt och disciplinering så har Sverige ett tydligare mål att få missbrukaren att falla in i sam-
hällets normer medan Finland ser tvångsomhändertagandet som en mer kortsiktig lösning på 
ett akut hot mot individens hälsa eller mot samhället. Beroende på vilka etiska principer man 
värderar mest kan man göra olika bedömningar om vilken form av tvångsvård man vill till-
lämpa. Utifrån de etiska principerna så kan man ifrågasätta vad som är motiverat för att till-
lämpa tvångsvård. Det har tydligt framkommit i undersökningens resultat att Finland mer än 
Sverige betonar individens självbestämmanderätt.  

I Sverige har en central del av argumentationen handlat om att försöka nå de yngre missbru-
karna i ett tidigt stadium. Målet är att de ska hinna räddas innan de förstör sitt liv. Man försö-
ker se på situationen utifrån en helhetsbild och de sociala omständigheter som råder. Då man 
avgör om ett tvångsomhändertagande är befogat undersöker man om den yngre missbrukaren 
är i risk att utslås från arbetsmarknaden och socialt umgänge. Att beröva någon sin frihet utan 
att något brott har begåtts anses därför motiverat i Sverige eftersom man anser sig rädda nå-
gon från sina destruktiva handlingar. I Finland däremot är inte målgrupper uttalat utan där är 
det endast utifrån våldsamhet eller hälsa oberoende ålder. Därför anser vi att rättviseprincipen 
uppfylls bättre i Finland då alla missbrukare oavsett kön och ålder tvångsvårdas utifrån sam-
ma grunder. I Sverige behandlas olika målgrupper olika vilket påverkar rättvisan.  

Skademinimeringsprincipen hävdar att man inte skall tillfoga annan skada samtidigt som god-
hets(maximerings)principen står för att göra gott för andra. Dessa två olika etiska principer 
kan sägas komplettera varandra och står för att en handling är god som är för individers bästa. 
Men frågan är om någon annan person, myndighet eller staten verkligen kan avgöra vad som 
är bäst för en annan individ. Det som skadar eller är gott för en individ är subjektivt. Där kan 
statens och missbrukarens åsikter gå skilda vägar. Det kan vara svårt att avgöra om syftet med 
tvångsvården överväger den frihetsförlust, kränkning av integriteten och försummelse av 
självbestämmanderätt det innebär för missbrukaren.  

Slutdiskussion 

Starkaste argumenten till varför vårdtiden i Sverige är max 6 månader är att missbrukaren 
skall hinna bli motiverad till att behandla missbruket på frivillig väg. Det ses som en sista 
utväg då alla andra möjligheter begagnats och visats otillräckliga. I vår undersökning har vi 
blivit skeptiska till att detta argument verkligen är giltig då det inte finns forskning som bevi-
sar att motivation faktiskt fås genom denna insats och inom sex månader. Enligt vår mening 
kan man bli motiverad att bli av med sitt missbruk även på andra sätt än genom tvångsvård. 
Vi tycker att vårdtiden på sex månader är en väldigt lång tid då det inte är bevisat att det ger 
goda resultat. Enligt vår egna förförståelser och erfarenheter blir inte en människa mer benä-
gen att göra någonting då det är tvingat. Snarare är det tvärtom att individen inte vill rätta sig 
efter det vad man vill att denne skall åstadkomma. Vi vill påstå att förändring bäst erhålls på 
frivillig väg när missbrukaren själv kommit till insikt. Detta går inte att påverka genom tvång. 
Vi anser att missbrukaren skall ha rätt att själv bestämma över sitt liv och att han/hon skall 
erbjudas vård då han/hon uttrycker en vilja till förändring.  
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Man kan ifrågasätta varför ingen forskning genomförts av just vårdtiden. Det är utan tvivel ett 
stort intrång i individens integritet och rättigheter till frihet och självbestämmande. Sverige 
motiverar det med att forskning är svårt att genomföra på grund av att det inte finns jämförba-
ra kontrollgrupper. Man bör ju ändå kunna se om hur stor del av de tvångsomhändertagna 
missbrukarna som bevarar motivationen efter att de blivit utskrivna eller hur stor del av klien-
terna som återkommande tvångsvårdas. Även om man inte klart kan dra paralleller till vårdti-
den så är ju tvångsvårdens längd argumenterad med att missbrukaren ska hinna bli motiverad 
och slussas ut till samhället på den tiden. I Finland däremot anser man att man ska skydda 
missbrukaren eller dess omgivning från en akut fara. Enligt kritikerna finns det inga möjlighe-
ter att hinna motivera missbrukaren under en så kort vårdtid. De få studier som ändå gjorts i 
Sverige pekar på att vissa positiva effekter uppnås om man använder sig av tvångsvård för att 
sedan följa upp med eftervård. På lång sikt har även långvarig övervakning i syfte att stärka 
eftervården haft positiva effekter.  

Genom vår undersökning har det framkommit att den svenska staten tar på sig en förmyndar-
roll och framhäver sitt ansvar för den enskilde. Det paternalistiska tänkande är starkt i Sverige 
vilket framhävs i argumenten för tvångsvård och för vårdtiden samt vilket bekräftas i den ti-
digare forskningen. Missbrukaren anses inte veta sitt eget bästa och skall därför omhändertas 
tills denne kommit till sina sinnens fulla bruk. Finland har däremot inte ett lika starkt paterna-
listiskt förhållningssätt gentemot missbrukarna eftersom grunderna för vårdförordnandet är 
mycket snävare och vårdtiden mycket kortare. Däremot kan man säga att argumenten för 
tvångsvård i Finland mer tyder på ett mer utilitaristiskt synsätt då man i större grad än Sverige 
beaktar omgivningen och omgivningens välmående. Sverige koncentrerar sig mer på vad de 
anser är individens, det vill säga missbrukarens, bästa. Det är omöjligt att säga vilket av sy-
stemen som mest effektivt och vilket som gör mest nytta för flest personer. Vi förespråkar 
nyttan av att ha olika grunder för tvångsvård och olika vårdtider. Detta för att kunna göra ut-
värderingar, forska kring vad som ger bättre resultat och vad som är bättre för missbrukaren 
själv. Om den ena systemet visar sig vara bättre än det andra bör man göra förnyelser i syste-
met.    

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av en kvalitativ inriktning med en hermeneutisk position för att besvara 
syfte och frågeställning. Vi försökte på så sätt ta reda på vad lagen innebär för att sedan tolka 
den och förstå dess mening. För att nå ett resultat valde vi att analysera texten utifrån argu-
mentationsanalys. Vi sökte efter de argument som har varit betydelsefulla för lagens utform-
ning och som var återkommande i alla förarbeten för att sedan analysera dess innebörd. Till 
det tog vi hjälp av teorier om makt och disciplinering som kopplades till resultatet liksom oli-
ka etiska värderingar. Vi valde att använda oss av Foucaults teorier eftersom tvångsvård hand-
lar om ett maktutövande över någons liv. Vi ansåg även att det skulle hjälpa oss att belysa den 
disciplin som utövas då man försöker anpassa någon till samhällets rådande normer. Genom 
att använda oss av förarbeten har vi fått en tydlig syn av vad som menas med respektive 
tvångslag. Det har dessutom varit intressant att se hur olika länderna resonerar om vården av 
missbrukare.    
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Förslag till fortsatt forskning 

I arbetet med den här uppsatsen har det kommit fram ett antal nya uppslag på framtida forsk-
ning. Dels kan det ifrågasättas hur effektiv tvångsvården är då det egentligen inte finns tidiga-
re forskning att tillgå men också varför två länder kan se på tvångsvården på så olika sätt fast 
de i övrigt är ganska lika. Finland följde ju Sveriges tvångslagstiftning under hela 1900-talet 
fram till 1980 då de valde att ändra inriktning. Intressant att veta orsakerna till det samt vilken 
lag som kan anses ha gjort mest nytta för samtliga berörda. Finlands lag är ju ändå bredare då 
den skyddar omgivningen och inte endast de närmast anhöriga medan Sveriges lag däremot är 
djupare och av tvingande karaktär.     

I Finland använder man mentalvårdslagen istället för lagen om missbrukarvård. Varför har det 
blivit så och vilket utfall har det på missbrukarvården. Sverige har tydligare fokus på de yngre 
missbrukarna medan Finland behandlar alla åldersgrupper lika. Lyckas Sverige att förhindra 
de yngre missbrukarna att fortsätter missbruka på ett bättre sätt eller är Finlands lag lika effek-
tiv fast de har en allmän inriktning på sina insatser vad det gäller tvångsvård.    
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Bilaga 1. Finsk lag om missbrukarvård  

Vård oberoende av missbrukarens vilja 

2 kap 10 § 

Förutsättningar för vårdförordnande 

En missbrukare kan oberoende av sin vilja förordnas till vård, om det har visat sig omöjligt att 
ordna vård och omsorg för honom genom sådan service som bygger på frivillighet, eller om 
den har visat sig otillräcklig, förutsatt att han, 

1) om bruket av rusmedel inte avbryts och behövlig vård ges, till följd av sjukdom eller skada 
som han lider av eller genom sitt bruk av rusmedel omedelbart håller på att ådra sig, är i ome-
delbar livsfara eller håller på att ådra sig sådan allvarlig skada i fråga om sin hälsa som kräver 
brådskande vård (hälsorisk), eller 

2) till följd av sitt bruk av rusmedel genom sin våldsamhet allvarligt äventyrar en familjemed-
lems eller annan persons hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling (våldsamhet). 

Vad som stadgas i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på den som är under 18 år, om inte sär-
skild anledning därtill föreligger. 

11 § 

Vård på grund av hälsorisk 

Ansvarig läkare vid hälsovårdscentral eller behörig överläkare vid sjukhus kan med stöd av 
utlåtande av annan läkare förordna att någon oberoende av sin vilja på grund av hälsorisk 
skall intas för vård under högst fem dygn. 

Berättigad att avge läkarutlåtande är läkare vid hälsovårdscentral eller mentalvårdsbyrå eller 
annan läkare. 

I instruktion kan föreskrivas att beslut om vårdförordnande kan fattas av annan läkare än an-
svarig läkare vid hälsovårdscentral eller behörig överläkare vid sjukhus. 

13 § 

Vård på grund av våldsamhet 

Länsrätten kan på framställning av socialnämnden besluta att en person på grund av våldsam-
het skall förordnas till vård oberoende av sin vilja under högst 30 dygn, då den i 12 § angivna 
vårdtiden har visat sig vara otillräcklig. (lag om missbrukarvård)  
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Bilaga 2. Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM).  

Inledande bestämmelser 

1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets 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 utfor-
mas och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag (2005:467). 

 

2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom eller henne enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård obe-
roende 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 (2005:467). 

 

3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att 
han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot 
stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467). 

Beredande av vård 

4 § Tvångsvård skall beslutas om, 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsme-
del är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

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

3. han eller hon till följd av missbruket 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

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

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). 

Omedelbart omhändertagande 

13 § Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 
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1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt häl-
sotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att 
det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att all-
varligt skada sig själv eller någon närstående. 

Vårdtid 

20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är uppnått och senast när vården 
har pågått i sex månader (vårdtid). Vården 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 

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). 

27 § Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vår-
den, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i 
annan form. Socialnämnden skall se till att sådan vård anordnas. 

28 § Innan vård i annan form påbörjas skall socialnämnden, i samråd med den intagne och 
Statens institutionsstyrelse, upprätta en plan för den fortsatta vården. Lag (2005:467). 

Övergångsbestämmelser 

1988:870 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i 
vissa fall skall upphöra att gälla. 

 

 


