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LVM-lagens (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) legitimitet 
och existensberättigande har sedan dess tillkomst ifrågasatts. Syftet 
med föreliggande studie var att med en explorativ ansats belysa 
svårigheter och möjligheter i LVM-vården. För att undersöka under 
vilka förutsättningar tvångsvård kan bidra till rehabilitering 
intervjuades två grupper narkotikamissbrukare med radikalt olikartade 
upplevelser av tvångsvård retrospektivt. Den ena gruppen slutade 
missbruka med hjälp av tvånget medan den andra fortsatte missbruka 
efter tvångsvården. Resultatet visar på skillnader för grupperna i 
uppväxtvillkor och i livssituation, både vid tvångsingripandet och vid 
intervjutillfället. Betydelsen av tvångsinstrumentet som ett hjälpmedel 
för avgiftning från droger, fysisk och psykisk återhämtning, 
motivation samt relationen personal/klient diskuteras. Resultatet 
jämförs med resultat från andra studier där klienter intervjuats under 
pågående tvångsvård. Jämförelsen visar att det finns stora likheter i 
upplevelsen av tvångsvården, oavsett var och när de intervjuade 
tvångsvårdats eller vid vilken tidpunkt de berättar om sina 
erfarenheter.  

 
I uppsatsen jämförs en grupp personer som slutat missbruka narkotika och som i 
efterhand menar att de med hjälp av tvångsvård stabilt löst sina narkotikaproblem med 
en grupp personer som i efterhand anser att tvångsvården ej hjälpt dem att lösa sina 
narkotikaproblem. För att introducera läsaren i ämnesområdet och som bakgrund till de 
resonemang som förs i uppsatsen följer i detta inledningskapitel en översiktlig 
redogörelse för hur tvångsvården för missbrukare utvecklats historiskt och för syften 
med och grunder för omhändertagande enligt gällande lag. Därefter beskrivs LVM-
vårdens utveckling i siffror och LVM-institutionerna samt några huvudteman i den 
debatt som genom åren förts om tvångsvården. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
för studien relevant litteratur, de teoretiska antaganden som ligger till grund för 
analysen av data samt studiens syfte och frågeställning. 
 
Tvångslagar för missbrukare 
 
I lag reglerad tvångsvård av vuxna missbrukare går tillbaka till 1913. Då antog 
riksdagen Lagen (1913:102) om behandling av alkoholister. Dess utformning var i 
huvudsak av disciplinär karaktär. Man menade att alkoholister orsakade sådan social 
skada att de under perioder genom internering måste avskiljas från det övriga samhället 
(SOU 1987:22). Lagen trädde inte i kraft förrän 1916, bl.a. beroende av att det först då 
fanns en institution tillgänglig, anstalten Venngarn, som kunde ta emot de alkoholister 
som skulle tvångsvårdas. Denna lag ersattes 1931 av en lag (1931:233) med en något 
starkare betoning av omsorgen om den enskilde alkoholisten, samtidigt som rekvisiten 
utökades, d.v.s. att fler typer av beteenden omfattades av lagen. Där man 1913 
exempelvis talat om ingripande när någon på grund av alkoholkonsumtion kom att 
”ligga fattigvården eller den egna familjen till last” skrev man nu ”ligga det allmänna 
till last”. Indikationen ”störande levnadssätt” tillfogades också (Blomqvist, 1999a).  
 
Under 1930-talet inleddes det reformskede som kom att ligga till grund för den svenska 
sociala trygghetspolitiken och till att socialförsäkringssystemet byggdes upp. Man 
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började också uppmärksamma sambanden mellan ”sociala avvikelser” och 
hälsoproblem, fattigdom och miljö. När Nykterhetsvårdslagen (NvL 1954:579) 1954 
ersatte tidigare lag lades tonvikten på att i första hand tillämpa frivilliga förebyggande 
vårdinsatser. Om dessa visade sig vara otillräckliga kunde övervakning tillgripas och i 
sista hand tvångsvård. Samtidigt som nykterhetsvårdslagarna utformades fanns 
narkotika i Sverige under hela 1900-talet, men narkotikaanvändandet hade ännu inte 
kommit att uppfattas som ett socialt problem. Inom medicinen användes opiater och 
kokain och centralstimulerande medel nyttjades i prestationshöjande syfte och som 
bantningsmedel (Olsson, 1994). 
 
I början av 1960-talet började narkotika brukas i större grupper och också av ungdomar 
och kriminella. Först dominerade cannabis och centralstimulerande preparat och i 
början av 1970-talet spreds heroin och andra morfinpreparat på den svenska 
narkotikamarknaden. Med hjälp av Barnavårdslagen (BvL 1960:97) kunde unga 
narkotikamissbrukare omhändertas och sjukvårdslagen Lagen (1966:293) om beredande 
av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) gjorde det möjligt att tillfälligt omhänderta 
även vuxna narkotikamissbrukare mot deras vilja. Under åren som följde kom 
narkotikaanvändandet allt mer att betraktas som ett allvarligt samhällsproblem och hot 
mot ordningen där myndigheterna måste ingripa. Polis och tull fick ökade resurser. Den 
frivilliga vården av narkotikamissbrukare byggdes upp och ut, både inom kommuner 
och inom landsting. Generellt ökade samtidigt under den följande tjugoårsperioden 
repressionen mot narkotikamissbrukarna genom straffskärpning för narkotikabrott och 
så småningom genom att även missbruket i sig kriminaliserades 1989.  
 
De sociala vårdlagarna ersattes 1982 av Socialtjänstlagen (SoL 1980:620). 
Tvångsvården av vuxna missbrukare reglerades samma år i Lagen (LVM 1981:1243) 
om vård av missbrukare i vissa fall, vilken beskrevs som ett komplement till SoL. Det 
blev nu möjligt att enligt en och samma lag tvångsomhänderta alkoholmissbrukare och 
drogmissbrukare. En senare förändring av lagen (LVM 1988:870) kom att innebära en 
skärpning. Vårdbehovet behövde inte längre vara trängande och dessutom infördes en 
social indikation för omhändertagande, vars syfte var att utöka möjligheterna för 
omhändertagande av unga missbrukare i åldrarna strax över 20 år. Slutligen förlängdes 
vårdtiden från två månader till sex månader. Den nya lagen trädde i kraft 1989.  
 
Utredningsansvaret för LVM-anmälningar låg från början hos länsstyrelsen. Från och 
med 1994 är det kommunernas socialtjänst som sköter detta. Ansökan om vård enligt 
LVM lämnas därefter till Länsrätten som är beslutande instans. Statens 
institutionsstyrelse (SiS) övertog samma år planering, ledning och drift av LVM-
institutionerna från primärkommunerna. 
 
Omhändertagande enligt LVM och lagens syfte 

I fjärde paragrafen i LVM regleras när någon får tvångsomhändertas för vård enligt 
denna lag. Paragrafen lyder: 
 

Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av 
alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma 
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ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen 
(1980:620) eller på något annat sätt och han till följd av missbruket 
1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
2. löper en uppenbar risk för att förstöra sitt liv, eller 
3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 
 
Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1966:293) om beredande av 
sluten psykiatrisk vård i vissa fall, hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt 
denna lag. 

 
LVM syftar till ”att motivera missbrukaren så att hon kan antas vara i stånd att frivilligt 
medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk” (3 
§ LVM). I förarbetena till lagen talas även om ett kortsiktigt mål att avbryta missbruket 
och att målet på lång sikt är klientens frihet från missbruk. LVM-institutionerna skall 
sträva efter att medverka till att missbruket avbryts och att missbrukaren blir motiverad 
till att ta emot frivillig vård/stöd för att komma ur missbruket. 

 
Några siffror om missbruk, vård enligt LVM och frivillig vård 
 
Syftet med detta avsnitt är att med hjälp av ett axplock från officiell statistik enkelt 
försöka beskriva utvecklingen för, och att i ett större sammanhang sätta in, LVM-vården 
genom att för olika år ange proportionerna mellan antal personer med 
missbruksproblem, personer som vårdas enligt LVM och personer som deltar i frivillig 
vård. De källor som var tänkta att användas var statistik från Statistiska Centralbyrån 
(SCB), Socialstyrelsen och från Statens Institutionsstyrelse (SiS). Fram till och med 
1994 hade SCB ansvaret för den officiella socialtjänststatistiken. Därefter har uppdraget 
legat hos Socialstyrelsen. De första åren efter övertagandet genomfördes statistikarbetet 
på Socialstyrelsen enligt samma principer som det tidigare gjorts på SCB. Från och med 
1998 infördes en ny form av statistikframtagande, vilken fortfarande gäller, och som 
enligt Socialstyrelsen är mer anpassad till socialtjänstens struktur och arbetssätt. SiS har 
sedan mitten av 1990-talet på olika sätt följt upp den egna LVM-vården med statistik 
som publiceras i olika rapportserier. Att jämföra uppgifter från samma eller olika 
statistiska källor dels med varandra, dels över tid kan medföra vissa problem. Några 
exempel på felkällor är att uppgifter inte inhämtas på likvärdigt sätt, att inte enhetliga 
definitioner och begrepp används, att tidsperioder varierar och att andelar av olika 
bortfall varierar. Socialstyrelsen säger om myndighetens socialtjänststatistik att 
”Jämförelser med tidigare års (före 1998) uppgifter måste till stora delar göras med 
försiktighet.” (Socialstyrelsen, 2007) Jämförelser mellan olika år efter 1998 bör även 
dessa göras med viss försiktighet p.g.a. ett antal felkällor enligt samma myndighet (a.a.).   
 
För att ge ett svar på frågan om hur antalet LVM-dömda personer förhåller sig till antal 
personer med missbruksproblem och till personer som vårdas frivilligt för sådana 
problem redovisas Socialstyrelsens bedömning dels av antal personer med s.k. tungt 
missbruk av alkohol och narkotika i Sverige år 2008, dels förhållandet mellan LVM – 
vård och frivillig vård samma år. Jämförelsen begränsas till den grupp som anses ha de 
allvarligaste problemen eftersom det endast är dessa som kan komma i fråga för ett 
omhändertagande enligt LVM och till preparaten alkohol och narkotika då dessa är de 
substanser som främst missbrukas av LVM-vårdade personer och enbart till 
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socialtjänstens frivilliga insatser. LVM-lagen utgör ett komplement till Socialtjänstlagen 
och LVM-vård är den vårdform som skall ersätta frivillig vård enligt socialtjänstlagen 
om den senare inte anses tillräcklig. Statistik för andra vårdformer för personer med 
missbruksproblem såsom exempelvis vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen och vård 
inom kriminalvården ligger utanför det här beskrivna syftet. Socialstyrelsen (2008) 
bedömer att 2008 hade cirka 80 000 personer ett tungt missbruk av alkohol och knappt 
30 000 hade detsamma av narkotika. Beträffande socialtjänstens vårdinsatser var 1 
november 2008 12 000 personer inskrivna i öppenvård, knappt 3 000 personer fick 
heldygnsvård inklusive LVM-vård (260 personer). Det betyder att de som fick LVM-
vård utgjordes av knappt 9 % av dem som fick heldygnsvård och cirka 2 % av alla som 
fick någon form av vård av socialtjänsten. 
 
Den allmänna trenden är att antalet personer som årligen döms till LVM-vård stadigt 
minskat sedan 1991 med ett litet avbrott för en uppgång 2005 beroende på en tillfällig 
ekonomisk satsning från staten i samband med LVM-vård. Minskningen anses bero på 
att kommunerna alltmer satsar på egna öppenvårdsinsatser, minskade ekonomiska 
resurser samt att resultatet av tvångsvården ifrågasätts (SOU 2006:57). För att undvika 
felkällor och osäkra jämförelser används här ett enklare mått som också beskriver 
LVM-vårdens utveckling, nämligen platsantal på LVM-institutionerna (SOU 2004:3). 
Antalet låsta och öppna platser på LVM-institutioner var 248 respektive 916 år 1988. 
Därefter skedde en utbyggnad av institutionerna till sammanlagt 1280 platser fördelade 
på 41 institutioner 1991. När Statens institutionsstyrelse övertog ledning och drift av 
LVM-institutionerna 1994 fanns det 941 platser fördelade på 25 LVM-hem. Tio år 
senare 2004 var antalet institutioner nere i 14 stycken och platsantalet var 331. I dagens 
läge år 2010 finns det 12 LVM-institutioner med 296 platser, varav de låsta är 188 
stycken (www.stat-inst.se). Det är inte bara platsantalet som genom åren har förändrats 
utan även proportionen mellan låsta och öppna platser. Det finns idag fler låsta platser 
än öppna platser. 
 
LVM-institutionerna 
 
Att ge en heltäckande och uttömmande karakteristik av LVM-institutioner och dessas 
verksamhet är inte helt lätt. Trots gemensamma drag är variationerna flera (Billinger, 
2000; Ekendahl, 2001). De liknar varandra i det att vuxna personer vistas där under yttre 
tvång, men de är inte fängelser, häkten eller psykiatriska kliniker. De omhändertagna 
skall få vård på LVM-institutionerna, men institutionerna är vare sig sjukhus eller 
behandlingsinstitutioner. Goffman (1973) ger fem olika grupper av institutioner den 
gemensamma beteckningen ”totala institutioner”. Dessa institutioner kan vara av både 
frivillig och tvångsmässig karaktär. Sundin (1970) beskriver de totala institutionernas 
gemensamma drag så här:  
 

Varje organisation tar en del av medlemmarnas tid och intressen i anspråk och ger 
dem en slags egen värld. En del har större räckvidd över medlemmarnas aktiviteter 
än andra, och i extrema fall har de en speciell, total karaktär som symboliseras av 
låsta dörrar, taggtråd, murar, geografisk isolering eller andra sociala barriärer mot 
socialt umgänge med yttervärlden. De kan beskrivas som sociala system där ett stort 
antal individer i samma situation, avskärmade från resten av samhället för en viss tid, 
lever tillsammans på ett slutet formellt administrativt sätt. Dessa institutioner har 
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kommit till i ett bestämt syfte, drivs efter en bestämd plan, där en grupp, personalen, 
försöker åstadkomma en förändring hos en annan grupp, de intagna. (sid. 29-30)  
 

LVM-institutionernas gemensamma nämnare är att de skall uppfylla lagens intentioner 
(bestämt syfte), nämligen avbryta missbruket och motivera till frivillig vård. De drivs 
efter ett i lagen fastställt regelverk (bestämd plan). Det är personalen som skall 
motivera (åstadkomma en förändring av) de till vård dömda missbrukarna (de intagna) 
till fortsatt deltagande i frivillig vård. Lagen beskriver två sorters LVM-hem, § 22-hem 
och § 23-hem. Paragraf 22-hem hade1 öppna avdelningar och paragraf 23-hem hade och 
har fortfarande antingen låsta avdelningar eller både låsta och öppna avdelningar. De 
låsta avdelningarna är avsedda för klienter som av skiftande orsaker under olika lång tid 
behöver stå under särskild noggrann tillsyn (avskärmade från resten av samhället).  
 
Trots de övergripande likheterna institutionerna emellan har varje enskild LVM-
institution sina speciella särdrag som förändras över tid. Institutionerna är belägna på 
skilda platser, såväl i storstäder som på landsbygd, är rent byggnadsmässigt olika och 
har varierande platsantal. Både de individer som befolkar institutionen och den fysiska 
miljön sätter sin prägel på institutionen. En del institutioner tar emot både kvinnliga och 
manliga klienter medan andra endast tar emot klienter av samma kön. På en del av 
institutionerna lever både tvångsvårdade och frivilligt inskrivna klienter tillsammans. En 
blandning av frivilligt vårdade och tvångsvårdade klienter är också enligt Allmänna Råd 
från Socialstyrelsen (1989:3) att föredra med tanke på klimatet på institutionen, 
samtidigt som ”det krävs en differentierad vård för att de olika klientgruppernas 
vårdbehov skall kunna tillgodoses”. (a.a., sid. 49) Enligt samma skrift skall vården i allt 
väsentligt vara individanpassad och därmed ”är [det] också nödvändigt att utveckla 
vårdprogram för skilda grupper”. (a.a., sid. 49) Anställda på missbruksinstitutioner har 
som regel olika utbildningsnivå, livs- och yrkeserfarenheter och personliga egenskaper. 
Utbildningsinsatser för personalen kan vara olika utformade både inom och mellan 
institutioner. Motiven för att arbeta på en LVM-institution är individuella. Tolkningar 
av det formella regelverket kan variera från anställd till anställd eller från en 
personalgrupp till en annan. Medlemmar i en personalgrupp byts ut olika ofta. 
Svårighetsgraden i de hinder som finns till för att avskräcka klienterna från att avvika 
från institutionerna varierar. Klienterna vårdas olika länge på de låsta och olåsta 
avdelningarna. På de låsta avdelningarna är det mindre vanligt, eller till och med 
synnerligen ovanligt, att klienter som tvångsomhändertagits vårdas tillsammans med 
klienter som frivilligt sökt sig till institutionen. Klientsammansättningen och klienternas 
hälsa, framför allt den psykiska, påverkar klimatet på institutionerna. På institutionerna 
och dess avdelningar blandas således från tid till annan missbrukare med varierande 
lust/olust, vilja/ovilja eller förmåga/oförmåga till förändring. Droger och våld 
förekommer då och då på institutionerna.  
 
LVM – en sedan länge omdiskuterad lag 
 
Innebörden i ett tvångsomhändertagande av en person enligt LVM är enkelt uttryckt att 
den omhändertagne inte anses förstå sitt eget bästa, inte kan fatta egna beslut och 
därmed inte heller är kapabel att ta hand om sig själv. På grund av att droger inverkar 

                                                 
1 Numera finns endast § 23-hem. 
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menligt på individens förstånd antas hon/han kunna komma att utföra sådana handlingar 
att hon/han antingen skadar sig själv fysiskt, mentalt eller socialt eller kan komma att 
skada henne/honom närstående personer. Att tvångsomhänderta en person innebär ett 
avsteg från den vedertagna och grundlagsstadgade (Regeringsformen) synen på 
individens självbestämmanderätt och ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. 
LVM som helhet var därmed redan vid dess utarbetande, och är fortfarande, 
kontroversiell och omdiskuterad. Dess legitimitet och existensberättigande över huvud 
taget har ifrågasatts utifrån såväl filosofiska, etiska som empiriska ståndpunkter. Redan 
Socialberedningen (1983) kritiserades för att det inte fanns tillräckliga empiriska belägg 
för att tvångsvård skulle kunna fungera enligt angivet syfte (Bergmark & Oscarsson, 
1990).  
 
Den senare revideringen av lagen som innebar utökat tvång genomfördes trots att 
lagstiftaren inte kunnat påvisa positiva resultat av den tvångslag som redan existerat 
sedan 1982 (SOU 1987:22). Börjeson (1990) pekar på att lagen innehåller ett antal 
tvetydigheter eller motsägelser, detta som ett resultat av den kompromiss som blev 
följden av de ståndpunkter som framfördes av dem som förordade ett utvidgat tvång och 
dem som såg detta som en förfelad ambition. Exempel på motsägelser som Börjeson ser 
som inbyggda är frivillighet/tvång, omtanke/kontroll och vård för klienten/skydd för 
omgivningen. I det första fallet ger lagstiftaren uttryck för att individen har en förmåga 
att självständigt och av egen fri vilja ta ett beslut om att upphöra med missbruket. 
Samtidigt är det ingen självklarhet att detta kommer att inträffa och då ska samhället 
ingripa med tvångsomhändertagande innan individen på allvarligt sätt skadat sig själv 
eller andra. Det är då tänkt att missbrukaren under tiden i tvångsvård väljer bort 
framtida missbruk. Huruvida, och på vilket sätt, det är möjligt att genom yttre tvång 
omvandla en omotiverad person till en som av egen fri vilja väljer att inte missbruka är, 
menar Börjeson, en mer eller mindre öppen fråga (jfr. även Billinger, 2000; Ekendahl, 
2001). I det andra exemplet visar Börjeson på motsägelsen i att LVM-betänkandet 
(SOU 1987:22) i huvudsak pläderar för individens bästa samtidigt som argumenten 
bakom lagens revidering med fler rekvisit för omhändertagande och förlängd vårdtid 
har sin grund i ett kontrolltänkande. I det tredje fallet finns en otydlighet om ”vården är 
vård i första hand eller om den skall utgöra skydd för annan person.” (Börjeson, 1990 
sid. 67 understrykning i orginalet) Börjeson menar att dessa motsättningar säkerligen 
också kommer till uttryck vid tillämpningen av lagen, d.v.s. numera i socialtjänstens 
utredningar av LVM-anmälningar och i länsrättens LVM-domar. Om och hur detta 
också kommer till uttryck i vårdpraktiken bör enligt Börjeson utgöra ett viktigt tema för 
forskningen.  
 
Westerhäll (1990) föreslår ett antal områden som skulle kunna undersökas utifrån en 
rättsvetenskaplig ansats, bland annat det omedelbara omhändertagandet (13 § LVM). 
Gustafsson (2001) har undersökt detta. Gustafsson påvisar att omedelbart 
omhändertagande, d.v.s. vissa myndigheters möjlighet att besluta om akut 
tvångsingripande utan att invänta vederbörlig utredning och dom, används i betydligt 
högre utsträckning än vad lagstiftaren avser. Hon menar även att lagen är bemängd med 
otydligheter (jfr Börjeson, a.a.), vilket äventyrar rättssäkerheten. Hennes slutsats blir att 
lagen måste omarbetas.  
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I debatten påtalade Bergmark och Oscarsson (1990) kopplingen mellan LVM, socialt 
arbete och etiska frågor. Förutom individens rätt till självbestämmande, lyfter de fram 
två andra ”rättesnören” i det sociala arbetet. Dessa är dels lidandeminimeringsprincipen, 
d.v.s. att man inte bör skada eller förorsaka lidande genom sitt handlande/arbete, dels 
godhetsmaximeringsprincipen enligt vilken man åtminstone skall minimera 
skada/lidande eller också förebygga skada. I praktiken uppstår problem med att 
efterleva detta så länge det inte empiriskt går att visa att LVM är till hjälp och inte till 
skada för individen. Debatten fortsätter. Den långa vårdtiden, omhändertagande av en 
person i sex månader, och grunden för denna ifrågasätts alltjämt då det anses vara en 
orimlighet att en psykiskt frisk människa inte skulle kunna fatta beslut under så lång tid. 
Tännsjö (1998) skriver: ”Det är också djupt otillfredsställande att människor, som själva 
kan ta ställning till sitt vårdbehov, påtvingas vård mot sitt missbruk.” (sid. 153) I dagens 
läge är ”homeriskt tvång”2 ett ofta förekommande begrepp i diskussionen kring LVM. 
För LVM och LVM-vårdens del skulle denna form av tvång kunna betyda att 
missbrukaren går med på att hållas kvar under en kortare tid, exempelvis en månad, 
därefter är garanterad frivillig vård eller om så önskar släpps ut (Svensson, 2001).  
 
Av ovanstående framgår att tvångsvårdens legitimitet bör vila på dess möjligheter att 
uppfylla lagens syfte att motivera klienterna till fortsatt frivillig vård. Detta kan tolkas 
på två sätt. Enligt den ena tolkningen är målet uppfyllt om klienten under LVM-
perioden överförs till frivillig behandling och stannar där tills LVM-perioden tar slut, 
oavsett om klienten dagen efter avbryter den frivilliga vården och återgår i missbruk. 
Enligt den andra tolkningen är målet uppnått först om klienten, med hjälp av tvångsvård 
och frivilligt stöd därefter, verkligen upphör med missbruket. Med tanke på det 
långvariga frihetsberövandet torde den senare tolkningen vara den som skulle kunna ha 
implikationer för LVM:s legitimitet.  
 
För en sammanställning av den forskning som finns på LVM-området hänvisas 
exempelvis till Ekendahl (2001) som säger att ”Ser man det krasst har svensk forskning 
kring utfall av vård på LVM-hem inte hittills kunnat belägga det socialrättsliga tvångets 
inverkan på behandlingsresultat.” (sid. 52-53)  
 
I en nyligen publicerad sammanställning av internationell och nationell forskning kring 
effekter av tvångsvård för missbrukare och den svenska tvångsvårdens kvalitet är 
författarna försiktiga i sina slutsatser om vårdutfallet (Gerdner och Berglund, 2010). De 
säger att både internationell och nationell forskning visar att tvångsvård kan bidra till att 
personer fullföljer vård. Vidare menar författarna att kvalificerade utredningar, 
strukturerad behandlingingsverksamhet som fokuserar på missbruket samt långvarig och 
kvalificerad eftervård verkar vara relaterade till bättre utfall av tvångsvården. 
 

                                                 
2 I en dikt tillskriven den grekiske skalden Homeros (700-talet f. Kr.) beskrivs hur kung Odysseus under 
seglatsen hem från trojanska kriget med hjälp av sin besättning frivilligt låter sig surras fast vid 
båtmasten. Detta för att inte falla i fällan att låta sig lockas av de sköna Sirenernas sång. Sirener var 
mytiska jungfrur som lockade sjöfarare i fördärvet.   



 8

Tidigare för studien relevant forskning om LVM 
 
Det finns relativt få forskningsrapporter som behandlar LVM-vårdens effekter, särskilt i 
ett längre perspektiv. Det kan ha sin förklaring i att effektforskning inom 
missbruksområdet i sig är svår att genomföra på ett tillfredsställande sätt. Det är i dag 
även osäkert vad motivationsarbete innebär och om det bedrivs något sådant på LVM-
hemmen (Bergmark & Oscarsson, 1999). Billinger (2000) fann i sin undersökning att ur 
ett personalperspektiv är ”allt man gör motivationsarbete”. Ekendahl (2001) som 
undersökt motivationsbegreppet utifrån ett klientperspektiv fann att vanligtvis ansåg de 
tvångsvårdade att man inte blir motiverad på LVM-hem utan han menar att antingen ”är 
de det redan före omhändertagandet eller också riskerar de att förlora motivationen till 
följd av den händelselösa LVM-vistelsen.” (sid. 255) En slutsats han drar utifrån sin 
undersökning är att ”I nuläget tyder det mesta på att tvångsåtgärder mot omotiverade 
missbrukare är ineffektiva och därför inte har etisk legitimitet.” (sid. 258) Svensson 
(2001) som, bl.a. genom deltagande observation, beskriver vardagen på ett LVM-hem 
för kvinnor, Lunden, menar att institutionen i stort sett uppfyller målet att kvinnorna 
under LVM-tiden, d.v.s. fortfarande under tvång, skrivs ut till att vistas utanför LVM-
hemmet för vård i annan form, så kallad paragraf 27-placering, men att kvinnorna själva 
menar att ”Lunden är inte en miljö som skapar motivation.” (sid. 167) 
 
Mot varandra ställs då å ena sidan kritiken av vårdformen som varande integritets-
kränkande, att det saknas belägg för tvångsvårdens effektivitet och dess möjlighet att 
motivera och å andra sidan att missbrukaren utsätter sig själv eller andra för fara, eller i 
framtiden kan tänkas göra detta. Den studie som redovisas i det följande gör inte 
anspråk på att kunna lösa detta dilemma. För detta krävs det omfattande kontrollerade 
studier av effekter. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att vidga underlaget för 
diskussionen om lagens legitimitet och dess problem och möjligheter. 
 
Begreppen missbrukskarriär, livsstil och central aktivitet 
 
Studien utgår från synen på missbruksproblem som ett livsstilsproblem, något som 
formas i interaktionen mellan individen och omgivningen, och där narkotikabruket med 
tiden utvecklas till en central aktivitet som sätter spår i individens sätt att handla och 
tänka.  
 
Redan på 1940-talet förekom begreppet karriär inom alkoholforskningen (Kristiansen, 
1999). Därefter har det också används inom narkotikaforskningen (t.ex. Becker, 1973; 
Nygren, 1978) som ett redskap för att förklara vägar in i och ut ur drogmissbruk och så 
har s.k. karriärmodeller utifrån socialpsykologiskt perspektiv kommit att utgöra en 
viktig tradition. Olika forskare använder olika karriärmodeller och en del av dessa är 
applicerbara endast när det gäller vägen in i missbruket och under själva missbrukstiden 
medan andra i sina karriärmodeller även lägger till vägen ut ur missbruk. Enskilda 
modeller har kritiserats för att de exempelvis anses för statiska i den bemärkelsen att de 
förutsätter att den enskilde individen alltid går igenom de olika stadierna i en och 
samma ordning och det finns även modeller som anger hur lång tid det tar för att 
komma från det ena stadiet till det andra, exempelvis Frykholm (1978). 
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Som en bakgrund till analysen av data i studien presenteras här en karriärmodell av 
Waldorf (1983). Under Vietnamkriget på 1960-talet blev många amerikanska soldater 
heroinberoende och faran för att de skulle komma tillbaka från kriget fortfarande 
beroende och därmed orsaka sociala problem i det amerikanska samhället var stor. I 
början av 1970-talet, och även senare, väckte därför flera artiklar av Robins med 
medarbetare (t.ex. Robins, 1974; Robinson e al, 1980) stor uppmärksamhet när de 
publicerades. I artiklarna redovisades resultat av uppföljningar av heroinberoende 
vietnamveteraner, t.ex. en uppföljning gjord 8-9 månader och en annan 3 år efter de 
intervjuades hemkomst. Resultaten ställde den då i det amerikanska samhället tämligen 
allmänt vedertagna föreställningen om ”en gång heroinist alltid heroinist” på huvudet. 
Det visade sig att majoriteten av de soldater som börjat använda heroin i Vietnam 
upphörde med detta då de återvände till USA. Detta gällde såväl personer som 
behandlades för sitt missbruk som personer som inte behandlades. Flera andra 
undersökningar följde i Robins fotspår vilka bekräftade hennes resultat, bl.a. Brunswick 
(1979). 1983 publicerade Waldorf resultaten av sin undersökning i vilken 201 f.d. 
heroinmissbrukare i explorativt syfte intervjuats om sina livshistorier och vägar in i och 
ut ur missbruket. Nedan beskrivs Waldorfs modell där han till att börja med tar upp sex 
olika faser i missbrukskarriären: 
 
I. Experiment- eller initieringsfasen. I denna fas börjar en person använda heroin 

och detta sker oftast tillsammans med kamrater. De flesta slutar att använda 
heroin efter denna fas. 

 
II. Upptrappningsfasen. I den här fasen använder individen heroin till och från i 

några månader och användandet kulminerar i ett dagligt intag. Användandet 
leder till ett fysiskt beroende som karaktäriseras av höjd toleransnivå för drogen 
och upplevelse av abstinensbesvär vid dess frånvaro. Under långa perioder kan 
dock vissa personer vara tillfällighetsmissbrukare även under denna fas. 

 
III. Vidmakthållandefasen. Den här fasen kännetecknas av ett relativt stabilt 

missbruk där tillgången på drogen är god och man lyckas undvika de mer 
negativa sidor som brukar kopplas till opiatmissbruk. Missbrukaren känner sig 
tillfredsställd och relativt säker på att kunna fortsätta missbruka utan allt för 
stora påfrestelser. 

 
IV. Dysfunktionalitetsfasen. Här får missbrukaren med en viss regelbundenhet 

uppleva de negativa sidor som kan vara en följd av missbruket, exempelvis 
återkommande fängelsevistelser. I den här fasen kan det hända att missbrukaren 
gör försök att lämna missbruket bakom sig, antingen frivilligt eller med yttre 
tvång. Vanligtvis återfaller missbrukaren i denna fas. 

 
V. Tillfrisknandefasen. I fas fem gör missbrukaren allvarliga försök att sluta 

använda heroin genom att lämna missbruksscenen psykiskt och/eller fysiskt. 
Man väljer kanske att flytta, undvika missbrukande kamrater, skaffa sig ny 
umgängeskrets och nya intressen. Individen försöker ikläda sig en ny social 
identitet vilket kan ske med, men också utan, formell behandling för missbruket. 
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VI. Fasen att vara före detta missbrukare. Den här fasen är vanligtvis mest 
förekommande bland de individer som genomgått formell behandling och sedan 
själva börjar arbeta i behandlingsprogram. Det är mycket sällan personer som på 
egen hand lämnat missbruket bakom sig identifierar sig med begreppet ”före 
detta missbrukare” och presenterar sig som sådan.   

 
Waldorf menar att ovanstående sex faser framförallt utmärker s.k. gatunarkomaners 
vägar in i och ut ur missbruk. Gatunarkomaner representerar en av de tre 
missbrukarlivsstilar som Waldorf identifierade hos sina intervjupersoner. De andra två 
är situationsmissbrukare och medelklassmissbrukare. Det som framför allt särskiljer 
individernas sätt att leva i dessa livsstilar är deras attityder och beteenden.  
 
Gatumissbrukaren kommer vanligtvis från arbetarfamiljer och de växer upp i miljöer 
eller områden där drogmissbruk är vanligt förekommande och de börjar missbruka vid 
tidig ålder. Det är personerna i den här gruppen som har svårast att avsluta ett 
heroinmissbruk, men att så många ändå gör det kan troligtvis hänföras till personernas 
viljestyrka och beslutsamhet enligt Waldorf. Genom sociala uppväxtvillkor och 
upprepade fängelsestraff är de så hårt knutna till missbrukslivsstilen att de oftast bara 
hade två andra alternativ än förändring att välja mellan, nämligen att helt ge upp hoppet 
eller självmord.  
 
Medelklassmissbrukaren beskriver sig själv som bohem och missbruket som en form av 
uppror mot eller avståndstagande från samhället. Representanterna för den här gruppen 
är ofta rationella och analytiska i sina attityder till missbruket. De betalar sitt missbruk 
inte sällan genom att sälja droger, men i motsats till gatumissbrukaren undviker de 
andra kriminella handlingar och prostitution. I den här gruppen förekommer 
miljöombyte och tillbakadragande som strategier när gruppens medlemmanr ska sluta 
missbruka, men det kan också räcka med ett enda fängelsestraff eller hot därom.  
 
Situationsmissbrukaren representeras i Waldorfs undersökning av vietnamveteraner och 
en grupp kvinnor. Dessa var personer som i speciella situationer eller under särskilda 
omständigheter där heroin fanns tillgängligt använde det och blev beroende av det. 
Kvinnorna var från medelklassen och de mötte och blev förälskade i män som 
missbrukade. De flyttade ihop med männen, började missbruka tillsammans med dem 
och övertog också männens sätt att leva. När relationen tog slut, vanligaste orsak var att 
männen blev fängslade, bytte kvinnorna återigen miljö och återupptog sina tidigare sätt 
att leva. Kvinnorna, i likhet med vietnamveteranerna, anammade inte fullt ut en livsstil 
som stödjer heroinmissbruk.   
 
Sammanfattningsvis säger Waldorf att undersökningens resultat inte är generaliserbara 
till alla opiatmissbrukare och att data är begränsade. Intentionen med studien var att i 
explorativt syfte finna så många olika intervjupersoner så att de i sin tur kunde avslöja 
flera olika sätt att lämna missbruket bakom sig. Han menar att den här presenterade 
studien visar att både Winicks (1962) förslag om att vägen ut ur missbruk sker genom 
en mognadsprocess (”maturing out of addiction”) eller Brills (1972) förslag om att 
missbrukaren måste genomgå en personlig kris som han kallar för ”slå i botten” (”rock-
bottom”) inte är tillräckliga. De tjänar endast som förklaringsmodeller med begränsad 
användning för att beskriva när och hur en heroinmissbrukare blir motiverad att överge 
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missbruket och förändra sin livssituation. Viktiga komponenter i sammanhanget är, 
menar Waldorf, också de miljöförhållanden som missbrukaren lever under och den 
livsstil hon/han anammat som sin egen. Förutom utvecklingsförändring (det Brill kallar 
mognad) fann nämligen Waldorf fem andra vägar ut ur missbruket i den undersökta 
gruppen vilka kan ses som exempel på den femte fasen i missbrukskarriären nämligen 
att 
 
- man konverterar till religiösa, ideologiska eller spiritistiska grupper 
- man ändrar beteende allt eftersom man byter miljö 
- man drar sig tillbaka från drogen men behåller en del av livsstilen 
- man blir alkoholist eller mentalsjuk 
- man driver helt enkelt med strömmen. 
 
Waldorf avslutar med att säga att om han i sin undersökning kunnat finna så många 
vägar ut ur missbruket så går det säkert att finna fler. 
 
I likhet med Waldorf som framhåller opiatmissbrukarens miljöförhållanden och den 
livsstil individen anammat vid förståelse av missbrukskarriären framhåller Fingarette 
(1989) att istället för att enbart koncentrera sig på den enskilde individen med 
alkoholproblem vikten av att också se till vad som händer och sker i alkoholistens 
omgivning när man skall försöka förstå alkoholistens väg in i och ut ur alkoholproblem. 
Fingarette går i sin bok i polemik med den då i USA allmänt vedertagna synen på 
alkoholism som en sjukdom och citerar Sobell och Sobell (1977) när han säger att olika 
personer har olika förutsättningar att utveckla alkoholproblem som ett resultat av 
genetiska, fysiologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer. Ett sätt att närma sig 
alkoholproblemets utveckling är att se detta som ett beteende, en aktivitet, snarare än en 
krämpa. Istället för att se alkoholism som en klassisk sjukdom kan man försöka förstå 
det utifrån ett annat perspektiv, nämligen att drickandet är en meningsfull del i 
alkoholistens liv. När alkoholen blivit till ett problem för den enskilde individen räcker 
det kanske inte med att denne försöker avstå från alkohol utan det skall också ske 
förändringar på flera andra livsområden såsom familj, arbete, umgänge etc. 
 
När vi anammar ovanstående synsätt framträder, menar Fingarette, alkoholister som en 
grupp bestående av sinsemellan mycket olika individer som inte tycks ha särskilt 
mycket gemensamt. Det som förenar dem är att de dricker mycket alkohol, de verkar ha 
mycket fler problem än absolutister eller måttlighetsdrickare och de visar upp en 
förbryllande inkonsekvent förmåga att handskas med sitt alkoholintag. Fingarette menar 
att sammantaget alla forskningsrön ditintills så går det inte att finna en enda enskild 
förklaring till alkoholberoende som också förklarar den stora spridning på olika 
beteenden som alkoholister uppvisar. 
 
Det bästa sättet blir då enligt Fingarette att se på alkoholister som personer hos vilka 
drickandet av alkohol blivit en s.k. central aktivitet i deras vardag. Med central aktivitet 
menar han en aktivitet som delvis definierar och inspirerar en persons identitet, 
värderingar, uppträdande och val i livet. Det kan gälla t ex ett fritidsintresse, ett jobb, 
rollen som familje- eller samhällsmedlem. Men det kan också gälla alkohol, andra 
droger, spel och mat. När drickandet av alkohol, istället för att utgöra kanske en 
behaglig men tillfällig situation, har utformats till en central aktivitet så kretsar 
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alkoholistens dag kring just själva drickandet, införskaffandet av alkoholen, hur man 
skall få tag på mer när det är slut, dryckessituationer, berusningsupplevelser, 
abstinensproblem och dryckesvänner. Vad det än månde vara som utgör en central 
aktivitet för en person så säger den något om vad personen ifråga gör med en stor del av 
sin tid. Men när en aktivitet utvecklats till att vara en central sådan så handlar det inte 
bara om tidsåtgång utan den har också inflytande på alla våra livsområden. 

 
Studiens syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att utifrån en explorativ ansats belysa svårigheter och möjligheter i 
dagens LVM-vård. Via retrospektiva intervjuer jämförs två grupper av klienter med 
radikalt olikartade upplevelser av den tvångsvård de varit med om för sitt 
narkotikamissbruk med målet att få en så ingående och nyanserad bild som möjligt av 
deras erfarenheter och hur dessa skiljer sig åt. Den ena gruppen består  av personer som 
menar att LVM-vården bidragit till att de kunnat lägga sitt missbruk bakom sig för gott, 
och den andra av personer som ser tvångsingripandet som i huvudsak negativt och som 
efter vården fortsatt med sitt missbruk.  
 
Den övergripande frågeställningen är: hur resonerar de två grupperna kring sina liv och 
den tvångsvård de varit föremål för och skiljer sig grupperna åt i dessa avseenden?  
 
Fokus i studien ligger på de intervjuades redogörelser för sina upplevelser av 
tvångsingripandet och den betydelse de menar att detta haft för deras fortsatta liv. Som 
en bakgrund till analysen av dessa erfarenheter och i enlighet med det teoretiska 
antagandet om missbruksproblem som livsstilsproblem och missbruk som en central 
aktivitet undersöks deltagarna i studien utifrån ett utvecklingsperspektiv med hjälp av 
retrospektiva intervjuer. Vi får följa intervjupersonerna från barndomen över 
drogdebuten, genom livet som missbrukare och tvångsomhändertagandet fram till 
intervjutillfället, i genomsnitt fem år efter senaste tvångsvårdstillfälle. 

 
Metod 

 
Val av metod 
 
Kvale (1997) säger att metoder är verktyg vars användbarhet är beroende av de 
forskningsfrågor som ställs och Trost (1997) menar att syftet med en undersökning skall 
styra den metod man väljer. Givet denna studies explorativa karaktär såväl som 
ämnesområde, syfte och frågeställning valdes intervjun som metod. De intervjuer som 
legat till grund för datainsamlingen kan karaktäriseras som kvalitativa 
forskningsintervjuer.  

 
Undersökningsdeltagare 
 
Syftet med studien har inte varit att mäta tvångsvårdens ”effektivitet” eller att få en 
allmängiltig, representativ bild av gruppen tvångsvårdade missbrukare. Målet har varit 
att i explorativt syfte söka få en bild av vad ”framgångsrik” och ”misslyckad” 
tvångsvård kan innebära. Av detta skäl var urvalet strategiskt, d.v.s. en 
undersökningsgrupp byggs upp ”which enables the researcher to satisfy her specific 
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needs in a project” (Robson, 1993 sid. 141) och att de utvalda personerna har relevant 
och tillräcklig information att ge med hänsyn till undersökningens frågeställning 
(Malterud, 1996). Patton (1990) kallar ett sådant urval ”purposeful sampling” och säger 
om detta följande: 
 

The logic and power of purposeful sampling lies in selecting information-rich cases for 
study in depth. Information-rich cases are those from which one can learn a great deal 
about issues of central importance to the purpose of the research, thus the term 
purposeful sampling. (Patton, 1990, sid. 169, kursivering i orginalet) 

 
I detta fall har två grupper med klart skilda upplevelser av tvångsvården medvetet sökts 
och studerats i avsikt att få en så ingående, djup och nyanserad bild som möjligt av de 
två studerade gruppernas erfarenheter och av hur de i olika avseenden skiljer sig åt. 
 
Tre kriterier skulle uppfyllas av intervjupersonerna för att de skulle inkluderas i denna 
studie:   
 
1. de skulle antingen ha en positiv inställning till tvångsvården, d.v.s. att denna på 

något sätt varit till en hjälp i deras väg ut ur narkotikamissbruket, eller en negativ 
inställning i den betydelsen att tvångsvården inte hjälpt dem att sluta missbruka 
narkotika, 

 
2. de skulle ha haft ett omfattande heroin- eller amfetaminmissbruk3 under minst fem 

år och de skulle någon gång uppfyllt kriterierna för drogberoende enligt DSM-III-R 
(se nedan sid. 15) och till sist  

  
3. de som ansåg sig ha fått hjälp genom tvångsvården att sluta missbruka droger skulle 

också ha varit stabilt4 missbruksfria i minst tre år. För att undvika minnesbias skulle 
för den gruppen som ej slutat missbruka med hjälp av tvångsvården det undersökta 
tvångsingripandet ligga minst tre år tillbaka i tiden. 

 
Rekryteringen av intervjupersoner till studien påbörjades hösten 1998 och avslutades 
hösten 1999. Inledningsvis söktes deltagarna till studien vid två tillfällen genom 
annonser i tidningen Metro. Tidningen delas ut gratis på de kollektiva färdmedlen i 
Stockholmsområdet. I samma syfte kontaktades socialsekreterare på stadsdels-
förvaltningar i Stockholms kommun och behandlingspersonal på olika institutioner för 
narkotikamissbrukare i Stockholmsregionen. För personer som slutat missbruka alkohol 
och narkotika har det tidigare visat sig vara möjligt att i Sverige (Blomqvist, 1999a, 
2002a&b) och andra länder (Klingemann, 1991, 1992; Sobell m.fl., 1992, 1993; Tucker 
m.fl., 1994, 1995) använda annonsering som rekryteringsmetod. Att samma väg 
rekrytera personer med aktuella narkotikaproblem har varit mindre framgångsrikt 
(Blomqvist, 2002a). Detta gällde också för båda grupperna med erfarenhet av 
tvångsvård. Rekryteringen av intervjupersoner till föreliggande studie fick i stället i 
huvudsak inriktas på kontakterna med socialsekreterare och institutionspersonal. Dessa 

                                                 
3 År med ≥ 3 poäng på kortversionen av Drug Abuse Screening Test (jfr Tabell 1). Nivån vald utifrån att 
samtliga behandlade narkotikamissbrukare i Skinners (1982) studie hade ≥ 6 poäng på den fullständiga 
skalan. 
4 Ej brukat narkotika eller haft problem med alkohol eller andra rusmedel. 
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informerades om projektet och försågs med skriftligt informationsmaterial att 
överlämna till presumtiva undersökningsdeltagare. Affischer om projektet sattes också 
upp på institutioner och inackorderingshem i Stockholmsområdet. Av bland annat etiska 
skäl skulle intervjupersonerna vara drogfria vid intervjutillfället. Detta innebar att 
samtliga personer som rekryterades till den grupp som inte slutat missbruka med hjälp 
av tidigare tvångsvård vid intervjutillfället befann sig på någon typ av frivillig 
behandlingsinstitution för missbrukare. Rekryteringen på institutionerna skedde genom 
personlig information av projektets egen personal i kombination med de affischer som 
satts upp där. Till gruppen med avslutat missbruk rekryterades två personer genom 
tidningsannonser, sex genom socialsekre-terare/institutionspersonal och två genom de 
affischer som satts upp på institutioner.  
 
De som ville delta i undersökningen kunde anmäla sitt intresse per telefon under 
kontorstid, på telefonsvarare övriga tider på dygnet eller direkt till projektets personal 
ute på institutionerna. Till dem som motsvarade inklusionskriterierna sändes per post, 
eller överlämnades personligen av projektpersonalen, ytterligare information om 
undersökningen som också innehöll uppgifter om sekretess och rätten att när som helst 
dra sig ur undersökningen om man skulle ångra sig. Samtliga som accepterade ett 
deltagande fick skriftligt bekräfta att de tagit del av och förstått informationen och att de 
frivilligt gav sitt samtycke till att medverka i undersökningen.5 
 
Material och datainsamling 

 
Den procedur som använts är en form av metodtriangulering, d.v.s. användning av olika 
datainsamlingsmetoder som kan komplettera varandra. Vi har vid tre olika tillfällen 
samlat in data med hjälp av olika hårt strukturerade instrument. De instrument som 
använts har försökt kombinera ”det bästa” i de senare årens internationella forskning på 
samma och närliggande forskningsområden (t ex Klingemann, 1991, 1992; Sobell m.fl., 
1992, 1993; Tucker m.fl., 1994, 1995; se även Klingemann m.fl., 2001). Data från 
strukturerade och väl beprövade frågeformulär användes tillsammans med intervju-
personernas egna livsberättelser. Datainsamlingen skedde vid tre separata tillfällen.  
 
1. Syftet med den första intervjun, screeningintervjun, var att dels ta reda på basdata, 
dels ytterligare (efter första kontakt) kontrollera att alla personer som skulle komma att 
ingå i studien uppfyllde inklusionskriterierna. Efter deltagarnas önskemål utfördes 
screeningintervjun antingen per telefon, per post eller vid ett personligt möte på den 
plats som intervjupersonen ansåg lämplig. Denna intervju tog cirka 40 minuter att 
genomföra. Screeningintervjun omfattade frågor om intervjupersonens situation 
före/under och i förekommande fall efter tid i missbruk fram till datum för intervjun. 
Sociodemografiska data inkluderade uppgifter om uppväxtförhållanden, civilstånd, 
skolutbildning, arbetslivserfarenhet, umgänge, bostadsförhållanden och försörjning. En 
kartläggning gjordes av tidigare vård och behandlingserfarenheter som barn/ung och 
vuxen både på grund av missbruk och av andra orsaker. Uppgifter togs om 
narkotikamissbruket såsom drogdebut, preparatval, mönster i droganvändandet, 
konsumtionsmängder, konsekvenser av droganvändandet när detta varit som mest 
intensivt, tid för probleminsikt och i förekommande fall tid för lösning av 
narkotikaproblemet. För att fastställa beroendet av amfetamin och/eller opiater användes 
                                                 
5 Projektet följde HSFR:s etiska regler (1990).  
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en för narkotika tillrättalagd version av DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorder) i ett livsperspektiv. Här ställs standardiserade frågor till 
intervjupersonen och metodiken används allmänt i svensk och internationell 
missbruksforskning och anses ha hög reliabilitet. De kriterier som mäts är 
toleransökning, behov eller ”tvång” att använda drogen, kontrollförlust, förekomst av 
abstinenssymtom, ökat ointresse för anda saker än drogen/drogandet och därigenom 
negligerandet av andra livsområden och fortsatt drogande trots psykiska och/eller 
kroppsliga skador.  
 
Då undersökningen var explorativ, och det inte fanns någon strävan efter ett 
representativt urval, fick tids- och kostnadsskäl och en viss mättnadseffekt i det 
insamlade materialet (Kvale, 1997; Strauss och Corbin, 1998) till slut avgöra hur många 
personer som kom att ingå i undersökningspopulationen. Tjugonio personer screenades. 
Fyra av dessa uppfyllde inte inklusionskriterierna, tre personer ångrade sitt deltagande 
och två personer uteslöts ur undersökningsgruppen av annat skäl3. Undersöknings-
populationen utgjordes av tjugo4 personer, elva kvinnor och nio män fördelade på två 
grupper om tio personer vardera. 
 
2. En till tre veckor efter screeningintervjun besvarade intervjupersonen en postenkät. 
Enkätens syfte var att dels tjäna som hjälp för minnet inför en personlig intervju, dels 
förhindra att denna blev orimligt lång. Enkäten bestod av en kortfattad kronologisk 
levnadsöversikt (Klingemann, 1992). Här fick intervjupersonen anteckna när och om det 
enligt hennes/hans uppfattning på fyra olika områden skett någon händelse/förändring 
som uppfattats som viktig eller på olika sätt påverkat intervjupersonens liv. Områdena 
gällde bostads-/uppehållsort, privat-/familjeliv, utbildning/yrkesliv och 
drogbruk/narkotika. Tre olika checklistor ingick även i postenkäten. Den första gällde 
förekomst av potentiellt stressframkallande livshändelser över tid (Biernacki, 1986; 
Klingemann, 1991, 1992). Innehållet i checklistan spände över en rad områden och 
rörde händelser i exempelvis privatlivet, hälsoproblem och sjukdomsdiagnoser, problem 
med myndigheter, olyckshändelser/våld rörande egen eller närståendes person. Den 
andra checklistan innehöll frågor om möjliga negativa konsekvenser kopplade till 
missbruket baserad på PDS-skalan (Problem Drinking Scale; se Toneatto, m.fl., 1993) 
och berörde samma områden som den tidigare checklistan. Den tredje checklistan 
handlade om drogbrukets omfattning och intensitet och här användes Drug Abuse 
Screening Test (DAST; Skinner, 1982) samt frågor om förändringar i psykisk hälsa och 
inre upplevelser såsom exempelvis ångest, irritation, paranoia, självmordstankar, 
hallucinationer och koncentrationssvårigheter enligt svenska versionen av Addiction 
Severity Index (ASI; Andréasson m.fl., 1996). De tre checklistorna behandlade de fyra 
åren närmast före och de tre åren närmast efter tvångsingripandet. 

 
3. En personlig intervju ägde rum en till två veckor efter att postenkäten besvarats. 
Intervjuarna5, tre personer, hade alla flerårig intervjuarerfarenhet från liknande 

                                                 
3 Tids- och kostnadskrävande resor för intervjuarna. 
4 Nitton personer hade vårdats enligt LVM och en person under tvång på psykiatrisk klinik innan LVM 
trädde i kraft. Den senare inkluderades i undersökningen då det centrala för undersökningen var 
intervjupersonernas upplevelse av tvångsingripandet i samspel med andra livsbetingelser. I det fall 
intervjupersonen avviker från övriga i undersökningen kommer detta att framgå i presentationen. 
5 Författaren till denna uppsats intervjuade hälften av deltagarna och transkriberade samtliga intervjuer. 
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forskningsprojekt och mångårig erfarenhet som behandlare inom missbruksvården. De 
var väl insatta i forskningsområdet och de ämnen som behandlades under intervjun. 
Intervjun ägde rum på den plats som den intervjuade föreslog. Det var antingen i 
intervjupersonens hem, på intervjuarens arbetsplats eller på en institution. Intervjun tog 
i allmänhet mellan tre och fyra timmar att genomföra. Intervjupersonen informerades 
om sin rätt att när som helst avbryta intervjun, exempelvis om denna upplevdes som allt 
för känslomässigt upprörande eller svår. Ingen avbröt intervjun. Däremot föredrog en 
person att dela upp intervjun och intervjuades vid två tillfällen med en veckas 
mellanrum.  
 
Den personliga intervjun var uppdelad i tre block. Det första blocket utgjordes av en 
narrativ intervju (Alasuutari, 1986; Denzin, 1989; Klingemann, 1991). Här fick 
intervjupersonen inledningsvis fritt under tio minuter sammanfatta sin livshistoria samt 
berätta om den roll narkotikan spelat i intervjupersonens liv. Därefter ritade hon/han sin 
livskurva och berättade om denna. Avslutningsvis fick de som löst sina drogproblem 
under fem minuter spontant sammanfatta sina vägar ut ur missbruket. Under de delar av 
intervjun där intervjupersonen spontant gjorde muntliga sammanfattningar på olika 
områden ställde intervjuaren inga frågor utan var här instruerad att under tystnad aktivt 
och intresserat lyssna. Samtliga moment i denna del av intervjun spelades in på band 
som sparades för senare utskrift. 
 
Det andra blocket av intervjun bestod av en detaljerad kartläggning av 
missbruksmönster under den tid missbruket varat. För denna kartläggning användes en 
teknik, utformad för narkotikavanor, baserad på Lifetime Drinking History (Skinner & 
Sheu, 1982; Sobell m.fl., 1988), som visat god tillförlitlighet för att kartlägga 
alkoholvanor i ett livsperspektiv. Särskild noggrannhet ägnades åt de fyra åren närmast 
före och de tre åren närmast efter tvångsvården. Intervjupersonen ombads dela in hela 
den tid hon/han använt droger i faser. Varje ny fas började då en påtaglig förändring i 
missbruket skett. Inom varje fas besvarades frågor om bland annat missbrukspreparat, 
intagningssätt, genomsnittliga och maximala konsumtionsmängder, antal missbruks-
dagar, samtidigt bruk av alkohol och av läkare ej förskrivna läkemedel. Dessutom 
registrerades var och tillsammans med vem/vilka missbruket ägt rum samt hur 
narkotikamissbruket finansierats. Som avslutning på denna del av intervjun gjordes en 
genomgång och kontroll av konsekvensformuläret som intervjupersonen besvarat i 
postenkäten. Alla svar i detta block av intervjun antecknades i formulären samtidigt som 
de, som en säkerhetsåtgärd, spelades in på band i syfte att kunna kontrollera att alla svar 
antecknats. 
 
I det tredje och avslutande blocket av intervjun gjordes en genomgång och utvärdering 
av de livshändelser fyra år innan och tre efter tvångsvården som besvarats i formuläret i 
postenkäten. Intervjupersonen fick värdera den betydelse i positiv eller negativ 
bemärkelse varje rapporterad livshändelse haft för hennes/hans narkotikamissbruk. 
Intervjupersonen fick också besvara frågor om upplevelsen av stöd eller ej från andra 
och i förekommande fall frågor om sista viktiga händelse/upplevelse som på något sätt 
förändrade intervjupersonens vardagsliv innan hon/han slutade använda narkotika. 
Därefter fick intervjupersonen i kronologisk ordning berätta om de kontakter hon/han 
haft med olika vårdinrättningar för sitt drogmissbruk och under vilka perioder dessa 
skett. Intervjupersonen fick också inför bandspelare under tio minuter berätta om sin 
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upplevelse av tvångsvården och i förekommande fall även om den frivilliga vård som 
eventuellt hjälpt henne/honom ut ur missbruket. En detaljerad genomgång av förekomst, 
deltagande i och värdering av olika inslag och företeelser som kan förekomma på en 
tvångsvårdsinstitution följde på detta. Utrymme för egna tillägg från intervjupersonerna 
fanns. Frågor om faktorer som kan anses viktiga för att en lösning blir beständig 
besvarades av de personer som slutat missbruka narkotika. Här användes både öppna 
frågor och en checklista baserad på ofta rapporterade faktorer i liknande studier (Sobell 
m.fl., 1993; Tucker m.fl., 1994, 1995; Blomqvist, 1999a&b; Koski-Jännes & Turner, 
1999). Frågorna rörde bl.a. stöd från familj/vänner/arbetskamrater, fritidsintressen, inre 
egenskaper som viljestyrka/självkontroll, hälso- och sociala statusförändringar samt 
religiöst inflytande. Här fanns även plats för egna specificerade tillägg. Till de 
missbruksfria personerna ställdes också frågor om upplevd risk för nya 
missbruksproblem. Frågor om livssituationen vid intervjutillfället och om 
framtidsplaner avslutade intervjun. 
 
Tabell 1 ger en överskådlig bild av de i studien ovan beskriva ingående instrumenten 
och datainsamlingen i dess helhet.  
 
Tabell 1. Översikt över material och procedur för datainsamling 6 
 Initial screening 

(telefon, post) 
Postenkät Personlig intervju 

Ställdes till: Alla svarande 
På annons/förfrågan 

Alla screenade som  
Motsvarade 
inklusionskriterierna och 
som accepterade att 
delta 

Alla svarande på 
postenkäten 

Variabler/ 
Instrument: 

Sociodemografiska 
basdata 
Beroendekriterier1 
Tidigare och aktuellt 
drogbruk2 
Hjälperfarenheter 
(checklista) 
 

Kronologisk 
levnadsöversikt3 
Årliga konsekvenser av 
drogbruk4 
Drogbrukets omfattning 
och intensitet5 
Potentiellt stress- 
genererande 
livshändelser (årlig 
förekomst)6 
Förändringar i psykisk 
hälsa7 

Narrativ intervju 
(livskurva och 
livshistoria; vägen ut ur 
missbruket med egna 
ord)8 
Detaljerad droghistoria9  
Utvärdering av 
livshändelser och 
konsekvenser 
Vidmakthållande 
faktorer (lista) 
Utvärdering av 
behandlingserfarenheter 
(öppen fråga + 
checklista) 
Avslutande frågor 
(aktuell situation, 
framtidsplaner) 

Ungefärlig tidsåtgång:  Ca 40 minuter 30-90 minuter 3-4 timmar 
Tidsperiod: - 1-3 veckor efter 

screening 
1-2 veckor efter 
postenkäten 

 

Noter: 1 DSM-III-R i livsperspektiv; 2 Drogdebut, preparatval och brukets omfattning (översikt), tid och sammanhang för lösning (i 
relevanta fall); 3 Avsedd i första hand som minneshjälp (jfr Klingemann, 1992); 4 Möjliga negativa konsekvenser av drogbruk 
(Toneatto m fl, 1993); 5 Drug Abuse Screening Test (DAST; Skinner, 1992); 6 En modifierad version av Klingemanns (1991, 1992) 
formulär, i sin tur baserat på Dohrenwend (1974). Den aktuella listan omfattade 32 typer av händelser inom 7 livsområden samt 
utrymme för egna tillägg; 7 Skalan för psykiska problem i den svenska versionen av Addiction Severity Index (ASI; Andréasson m 
fl, 1996); 8 Tekniken baserad på Klingemann (1991, 1992), Denzin (1989) och Alasuutari (1986); 9 Utformat enligt samma principer 
som Lifetime Drinking History (LDH; se Skinner & Sheu, 1982 och Sobell m fl, 1988). 

                                                 
6 Föreliggande studie är en fristående delstudie i ett större projekt så material och datainsamlingsprocedur 
är identiska med de Blomqvist använt (Blomqvist 1999a&b; Blomqvist 2002a&b). Uppsatsen är en 
omarbetad version av Christophs, I. (2002) Tvångsvård på gott och ont. Stockholm: 
Socialtjänstförvaltningen, FoU-enheten. FoU-rapport 2002:5. 
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Efter intervjun överlämnades tvåhundra kronor som ett tack till den intervjuade. 
Hon/han informerades också om att intervjuaren en kort tid efter intervjun skulle 
kontakta intervjupersonen på telefon för att höra om några frågor eller obehag uppstått i 
samband med eller efter intervjun. Intervjupersonen informerades även om möjligheten 
att själv kontakta intervjuaren i dessa frågor. Ingen av de intervjuade tog själv kontakt 
med intervjuarna och ingen uppgav sig heller ha upplevt något obehag till följd av 
intervjun när de kontaktades. 
 
Dataanalys 
 
De frågeformulär som använts i denna studie är väl beprövade och de kvantitativa data 
som hämtats ur dessa ger för studien viktiga upplysningar om förekomst och omfattning 
av olika företeelser. En fördel med formulären och de standardiserade frågorna är att 
man kan göra relativt säkra jämförelser på för studien relevanta områden såsom 
bakgrundskaraktäristika och förändringar över tid vad gäller narkotikakonsumtion och 
livssituation. Dataanalysen genomfördes med enklare statistiska metoder i syfte att se 
om det fanns några skillnader mellan grupperna. Dessa formulärdata redovisas 
huvudsakligen i tabeller och/eller figurer som frekvenser eller medelvärden.7 Med 
hänsyn till den retrospektiva designen och att undersökningsgrupperna är små och icke 
slumpmässigt valda skall de sammanställningar av data som presenteras i figurerna 
främst ses som illustrationer av likheter och skillnader mellan grupperna när det gäller 
bakgrundsfaktorer och indikationer på hur missbruket och livssituationen förändrats 
över tid. På grund av gruppstorleken redovisas inte signifikansnivåer.  
 
När det gäller att analysera data från kvalitativa forskningsintervjuer finns det ingen 
enskild gyllene regel (King, 1994). Detta ligger enligt Hycner (1985) i linje med det 
som är den kvalitativa forskningens kärna, nämligen flexibilitet och öppenhet gentemot 
data.  
 
Det narrativa materialet har analyserats med inriktning att finna dominerande teman i de 
två gruppernas utsagor om olika upplevelser och företeelser och på att finna mönster i 
berättandet. Även denna analys har främst fokuserat på likheter och skillnader mellan de 
två grupperna och resultaten redovisas både i tabellform och citat. Rent praktiskt så 
lyssnade jag till alla bandinspelade berättelser flera gånger för att få en bild även av det 
material där jag själv inte agerat intervjuare. Därefter skrev jag ut alla intervjuerna 
ordagrant med markeringar för pauser, skratt, gråt, hostningar eller andra 
förekommande ljud. Nästa steg var att läsa igenom intervjuerna. Även detta skedde ett 
flertal gånger under dataanalysens förlopp. Jag gjorde markeringar och skrev nyckelord 
i marginalen för olika teman jag hittade i berättelserna. Ett nästa steg var att rita 
scheman över frekvenser av uttalanden och skapa kategorier för dessa. Det senare ligger 
väl närmast det Miller och Crabtree (1992) nämner som ”kvasistatistik”, d.v.s. man 
omvandlar texten till kvantitativa data som kan bearbetas statistiskt, när de beskriver 
olika sätt att analysera ett kvalitativt material genom att skapa kategorier. Kvalitativ 
innehållsanalys är ett exempel på detta. Man urskiljer olika mätenheter t.ex. ord, fraser 
                                                 
6 Två statistiska bearbetningar gjordes, en med och en utan den person som omhändertagits enligt en 
annan lag än LVM. Detta gjordes i syfte att se om formen för omhändertagande påverkade analyserna. Så 
var inte fallet. 
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eller teman som man sedan kategoriserar. Den enklare statistiska analys, eller snarare 
matematiska beräkning, man gör på detta syftar till att jämföra grupper. 
 
Undergrupper i analysen 
 
I denna studie ingår tjugo personer fördelade på två grupper. Den ena gruppen kallas för 
TMF (Tvångsvårdade och MissbruksFria) och den andra gruppen TM (Tvångsvårdade 
med fortsatt Missbruk). I grupp TMF ingår åtta kvinnor och två män vars medelålder 
vid intervjutillfället var knappt 39 år. I grupp TM ingår sju män och tre kvinnor vars 
medelålder vid intervjutillfället var drygt 33 år. Alla i den senare gruppen hade fortsatt 
missbruka narkotika i flera år efter det undersökta tvångsingripandet. Det bör 
understrykas att de vid intervjutillfället sedan en kortare tid var drogfria och frivilligt 
inskrivna på institution för missbruket.  
 

Resultat 
 
Studien är explorativ och inriktad på att belysa vad ”lyckad” respektive ”misslyckad” 
tvångsvård kan tänkas innebära. I syfte att nå personer med tydligt ”positiva” respektive 
”negativa” upplevelser av LVM var urvalet strategiskt och inte slumpmässigt. Det kan 
ändå finnas anledning att undersöka hur de två grupperna i olika relevanta avseenden 
ser ut i förhållande till den stora majoriteten tvångsvårdade. Dessutom finns det, med 
anledning av beskrivningen utifrån ett utvecklingsperspektiv, skäl att på olika sätt 
relatera de två gruppernas skilda upplevelser av tvångsvården till vad de tidigare varit 
med om. Först redovisas därför mot en bakgrund om antagandet att missbruk formas till 
en livsstil enligt karriärperspektivet och med tiden utvecklas till en central aktivitet vad 
de intervjuade berättat om sin uppväxt, hur de började missbruka och hur deras 
missbruk och livssituation utvecklades fram till det aktuella tvångsingripandet. Därefter 
beskrivs de intervjuades upplevelser av tvångsomhändertagandet och deras situation 
efter detsamma fram till intervjutillfället.  
 
Uppväxtvillkor och drogdebut enligt formulärdata 
 
Hur skiljer sig TMF-gruppen från TM-gruppen? 
 
Data i Tabell 2 bygger i första hand på uppgifterna från screeningintervjun och 
frågeformulären. Tabelldata uppvisar inga stora skillnader mellan grupperna rörande 
uppväxt i splittrade hem, tidig flytt hemifrån, skolgång, ålder vid drogdebut och 
debutpreparat. Däremot är, som nämnts i föregående kapitel, könsfördelningen mellan 
grupperna sned. Även beträffande härkomst, föräldrar med egna missbruksproblem och 
tidiga omhändertaganden skiljer sig grupperna åt. 
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Tabell 2. Fördelning av bakgrundskaraktäristika i grupp TMF (Tvångsvårdade och MissbruksFria) och grupp TM 
(Tvångsvårdade med fortsatt Missbruk). 
 
 

 
Grupp TMF 
(n=10) 
 

 
Grupp TM 
(n=10) 

 
Totalt 
(n=20) 

    
Kön och härkomst: 

 

   
Kvinnor 8 3 11 
Utländsk härkomst8 2 7 9 
    
Uppväxt:    
Splittrade hem 8 7 15 
Föräldrar som missbrukar 6 3 9 
Hemmaboende till 18 års ålder 2 2 4 
    
Utbildning:    
Ej avslutad grundskola 3 3 6 
Gymnasieutbildning 3 3 6 
    
Samhällsvård som barn/ungdom: 

 

   
Barnhem/fosterhem 1 6 7 
LVU/UVS9 2 6 8 
PBU10/Psykologkontakt - 4 4 
    
Narkotikadebuten:    
Debutålder (Mv) 13.9 14.9 14,4 
Debutpreparat cannabis 8 8 16 
Debutpreparat centralstimulerande 2 2 4 
 
Personers nationalitet eller ursprung har i olika undersökningar kategoriserats på flera 
olika sätt vilket gör det svårt att göra jämförelser mellan olika undersökningar 
(Bergström och Sarnecki, 1996). Här menas med utländsk härkomst att minst en av den 
intervjuades biologiska föräldrar är av icke-svensk nationalitet och född i annat land. 
Intervjupersonen själv kan antingen vara född i Sverige eller i annat land. I båda 
grupperna har två personer föräldrar som kommer från ett annat nordiskt land än 
Sverige. I TM-gruppen har också tre personer föräldrar som kommer från andra 
europeiska länder och två från länder i mellanöstern. Den viktigaste förklaringen till 
snedfördelningen i detta avseende är att fyra intervjupersoner med utländsk härkomst i 
TM-gruppen rekryterades från en institution11 som uttryckligen vänder sig till 
missbrukare med invandrarbakgrund, vilket inte är helt vanligt inom missbruksvården. 
Dubbelt så många i TMF-gruppen (fem kvinnor och en man) som i TM-gruppen (två 
kvinnor och en man) uppger att de växte upp med föräldrar som missbrukade alkohol, 
narkotika och/eller läkemedel. Till sist har medlemmarna i TM-gruppen i betydligt 
högre utsträckning än personerna i TMF-gruppen under uppväxten varit föremål för 
myndigheternas uppmärksamhet. Denna kontakt med samhällsvården behöver enligt 
intervjudata ej primärt vara föranledd av intervjupersonens drogmissbruk, utan kan ha 
sin upprinnelse i andra besvärliga förhållanden i barnets/ungdomens 
levnadsomständigheter (jfr Tablå 1 sid. 30).  

                                                 
8 Uppgiften hämtad från livsberättelsen. 
9 LVU = Lagen om vård av ungdom; UVS = Ungdomsvårdsskola. 
10 PBU= Psykiatrisk Barn och Ungdomsvård.  
11 Denna skall ej blandas ihop med någon av de LVM-institutioner intervjupersonerna tvångsvårdats på. Institutionen 
i fråga är en av dem som personerna i TM-gruppen frivilligt sökt sig till vid intervjutillfället. 
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Är undersökningsgruppen en extremgrupp? 
 
De data som presenteras i Tabell 2 stämmer på flera punkter väl överens med annan 
forskning som funnit att problem i uppväxten är vanligt förekommande bland kliniska 
grupper av narkotikamissbrukare (för en översikt se Kristiansen, 1999). Detta skall dock 
inte tolkas som att narkotikamissbruk förutsätter förekomst av problem i tidig ålder eller 
att sådana med automatik leder till narkotikamissbruk.  
 
Årsbaserade statistiska uppgifter om de klienter som är inskrivna på SiS´ LVM-
institutioner redovisas sedan 1997 i rapportserien ”SiS följer upp och utvecklar”. 
Årsrapport DOK 99 (2000) i den serien handlar om de personer som var inskrivna 1999. 
För att se hur undersökningsgruppen i studien förhåller sig till en något så när aktuell 
grupp LVM-klienter följer här en jämförelse med inskrivna på SiS´ LVM-institutioner 
detta år. Trots att SiS i sin redovisning inte alltid särskiljer alkoholmissbrukare från 
narkotikamissbrukare, eller de tvångsomhändertagna från dem som vistas frivilligt på 
institutionerna, är en jämförelse möjlig att göra i några av de avseenden som presenteras 
i Tabell 2. SiS-rapporten delar in klienterna i tre åldersgrupper: under trettio år, trettio 
till fyrtiofyra år samt fyrtiofem år eller äldre. Det är i de två yngsta åldersgrupperna, och 
då framför allt i gruppen trettio år eller yngre, som narkotikamissbrukarna i SiS-statistik 
återfinns. Eftersom, vilket framkommer längre fram i uppsatsen, tio av de intervjuade i 
den här studien var under trettio år och ytterligare sex personer var mellan trettio och 
trettiotre år gamla vid det undersökta tvångsomhändertagandet så faller det sig naturligt 
att jämförelsen begränsas till SiS-statistikens yngsta åldersgrupp. I den gruppen, som 
omfattar 260 personer, hade 98 procent regelbundet använt narkotika. Intervjuer gjordes 
med 160 av dem. Av dessa var 90 procent tvångsomhändertagna, 32 procent kvinnor 
och 94 procent narkotikamissbrukare. De som narkotikadebuterade med cannabis gjorde 
detta i femtonårsåldern. En fjärdedel av de intervjuade växte upp i fosterhem och en 
fjärdedel uppgav att någon av föräldrarna hade missbruksproblem. Det var 22 procent 
som inte hade fullföljt grundskolan och 31 procent som hade gymnasieutbildning. 
Undersökningsgruppen i föreliggande studie förefaller med andra ord totalt sett vara 
ganska representativ vad gäller ålder vid tvångsomhändertagandet, gymnasieutbildning 
och ålder vid cannabisdebut men innehålla en högre andel kvinnor, personer med 
missbrukande föräldrar, personer som inte fullföljt grundskolan och fosterhems-
placerade personer. Om man sedan ser till undergrupperna i studien i förhållande till 
SiS-klienterna är kvinnor och personer med missbrukande föräldrar överrepresenterade i 
TMF-gruppen medan personer med fosterhemsplaceringar är överrepresenterade i TM-
gruppen. I SIS´ rapport sägs inget om splittrade uppväxtfamiljer eller klienternas 
härkomst. 
 
Uppväxtvillkor och drogdebut med egna ord 
 
Huvudsyftet med de data om faktiska omständigheter i intervjupersonernas uppväxt, 
som presenterats i föregående avsnitt, är att belysa skillnader mellan TMF-gruppen och 
TM-gruppen i några avseenden som i andra undersökningar visat sig ha samband vid 
uppkomst och utvecklandet av missbruksproblem (bl.a. Andersson, 1990; Stenbacka, 
1992). I detta avsnitt redovisas analysen av intervjupersonernas berättelser om 
uppväxten och drogdebuten, vilken också illustreras med citat ur berättelserna. Fakta 
som skulle kunna identifiera intervjupersonerna har i citaten ändrats utan att innehållet 
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därmed förändrats. Ordföljden har ibland ändrats av läsbarhetsskäl och utfyllnadsord 
och upprepningsord såsom ”va”, ”typ” och ”liksom” har tagits bort av samma orsak. 
När den intervjuade gör en paus i berättelsen markeras detta med -------. Lands-, orts- 
och institutionsnamn har genomgående ändrats till X. Varje intervjucitat avslutas med 
en kod inom parentes. I denna står K för kvinna, M för man, TMF för grupp 
Tvångsvårdade och MissbruksFria och TM för grupp Tvångsvårdade med fortsatt 
Missbruk. Vid läsningen av de avsnitt i resultatredovisningen som behandlar 
berättelserna kan det vara av vikt att komma ihåg att TMF-gruppen berättar utifrån ett 
framgångsperspektiv, d.v.s. de har lyckats sluta missbruka narkotika. Dessutom har de 
flesta i den gruppen även deltagit i behandling/fått professionellt stöd för missbruket 
innan det aktuella tvångsomhändertagandet samt har alla i gruppen fått sådant stöd i 
rehabiliteringsprocessen efter LVM. I en del ”behandlingskulturer” ingår bland mycket 
annat att på olika sätt se tillbaka på sitt liv och även ”ta reda på varför man missbrukat”, 
vilket kan avspegla sig i framställningarna.  
 
När intervjupersonerna blickar tillbaka på och berättar om sin barndom är det framför 
allt tre saker som de finner viktiga att tala om. Det är familjen, skolan och drogdebuten 
och dessa hänger intimt samman med varandra i berättelserna. 
 
Familjen, skolan och drogdebuten 
 
Att belysa familjesituationen i dikotomin kärnfamilj/splittrad familj ger en ofullständig 
bild av intervjupersonernas familjeförhållanden under uppväxten. Underförstått i den 
uppdelningen ligger att en uppväxt i kärnfamilj ger barnet bättre livsförutsättningar än 
en sådan i splittrad familj. Kristiansen (1999) väljer när han redovisar sina intervjuer 
med tidigare narkotikamissbrukare i stället att tala om en uppväxt som sker under 
”gynnsamma” respektive ”ogynnsamma” villkor. Han menar att det inte alltid finns 
någon absolut skiljelinje mellan dessa två kategorier. Blomqvist (2002) skiljer utifrån 
liknande dataunderlag på goda respektive svaga sociala resurser och trygg kontra 
traumatisk uppväxt när han beskriver familjeförhållanden. Att som barn känna sig trygg 
och omtyckt, få kärlek, uppskattning, värme, närhet, stöttning och guidning in i 
vuxenlivet av föräldrarna, eller deras ställföreträdare, är några av de komponenter som 
kan utgöra basen för, och bereda vägen till, individens välmående senare i livet. 
Intervjupersonernas berättelser innehåller få exempel på detta. De berättar i huvudsak 
om sina barndomsupplevelser i negativa ordalag och när de gör det är de mer vältaliga 
än när de förmedlar positiva barndomsminnen. Analysen av berättelserna visar vidare 
att en uppväxt i kärnfamilj inte är en garanti för en ”lycklig barndom”, lika litet som att 
växa upp i en splittrad familj med automatik upplevs som en alltigenom ”olycklig 
barndom”. Tabell 3 visar schematiskt hur intervjupersonerna ser på sina 
familjeförhållanden i positiva och negativa ordalag. Trots att ingen fråga explicit 
ställdes om varför man börjar använda narkotika hade alla en förklaring till detta och de 
redovisas i samma tabell. 
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Tabell 3. Fördelning i syn på uppväxtvillkor och faktorer som påverkat narkotikadebuten i grupp TMF 
(Tvångsvårdade och MissbruksFria) och grupp TM (Tvångsvårdade med fortsatt Missbruk) 
  
 Grupp TMF  

(n=10) 
Grupp TM  
(n=10) 

Totalt  
(n=20) 

Den intervjuades egen uppfattning om 
hemförhållandena: 

   

Negativa 5 3 8 
Positiva 2 3 5 
Både positiva och negativa 3 4 7 
Faktorer som den intervjuade menar ha 
påverkat drogdebuten*: 

   

Problem i hemmet 8 5 13 
Känslor av otrygghet 5 2 7 
Problem i skolan 6 6 12 
Tidig flytt hemifrån 2 7 9 
Kamratpåverkan 3 7 10 
*Var och en av intervjupersonerna kan ange flera faktorer. 
 
De som endast förmedlar negativa minnen gör det genom att säga att det var jobbigt 
hemma och mycket bråk i familjen. De berättar om föräldrars separationer, avsaknad av 
vuxna förebilder, övergrepp de varit utsatta för och om föräldrar med egna 
missbruksproblem. De beskriver hur de upplevde föräldrar eller äldre syskon som 
hotfulla, att de kände sig otrygga eller annorlunda och utanför, att de fick flytta 
hemifrån i tidig ålder eller att någon av föräldrarna hade psykiska problem. Följande 
citat ger en bild av hur en av de intervjuade minns sin barndom i en splittrad familj i 
enbart negativa termer och hur hon hittar ett sätt att hantera situationen hemma:  
 

När jag var fem år skildes min mamma och pappa. I vilket fall som helst, han försvann 
där någonstans. Jag kommer inte ihåg hur. Och så kom det in en annan man i mammas liv 
och dom flyttade ihop. Vi hade bott hemma hos en släkting, så vi flyttade till ett, ja vad 
skall man säga, till ett gettoområde. Och så fick jag en lillasyster och när jag var sju så 
började min styvpappa trakassera mig sexuellt. Och han var väldigt, jag vet inte riktigt 
vad som hände, men mamma började dricka väldigt mycket där, och där började det 
liksom bli jobbigt i livet. Och först så började jag att sno tabletter från min mamma, 
lugnande tabletter. För att bedöva det där jobbiga som var. Sen började jag dricka när jag 
var tolv. (K; TMF) 
 

När samma kvinna berättar om sin livskurva, som hon tidigare under intervjun ritat upp, 
blir innebörden i det som hon minns som ”jobbigt i livet” ännu tydligare: 
 

Ja, då har jag ritat här då när jag föds. Här har jag ritat litet uppåt. Sen har jag ritat litet 
neråt mot själva mittenstrecket. Så har jag ritat. Det är normalt när det ligger så här. 
Normalt, inget speciellt. Ja, vanligt liksom. Och sen här, där jag är sju år så har jag ritat 
neråt. Ja, jag kanske skulle ha ritat längre ner? Jag har ritat längre ner här för där kommer 
den här styvfadern in i mitt liv. Ja och så kanske litet uppåt då efter det. Ja han försvann 
ungefär här. Då blir det litet uppåt. Men inte upp till mittenlinjen. Jag hade, jag hade 
väldigt, jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket sådana här frågor inombords. Varför 
jag levde? Jag hade inte förstått det. Det har jag fortfarande inte förstått, men jag har 
accepterat det. Men här var det väldigt mycket döden och deppigt och så. Och vad gjorde 
jag för fel? Vad var det för fel på mig? Varför höll han på så? Det var liksom mitt fel. 
Och varför morsan söp? Det var också mitt fel! (K; TMF) 
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Fem personer talar om hemmiljön i enbart positiva ordalag och de gör detta mestadels 
mycket knapphändigt och kortfattat genom att säga att de haft det bra hemma eller haft 
en trygg barndom. Ett annat uttryck för gynnsamma uppväxtförhållanden är att de 
konstaterar att det inte funnits några missbruksproblem i familjen. Någon enstaka 
berättar mer: 
 

Jag kommer från landet X och en, vad skall man säga, välskött familj. Jag är den enda i 
släkten som har, eller har haft, missbruksproblem. Och jag kom hit när jag var sex år 
ungefär. Jag har haft föräldrarna, bröderna och systrarna och sånt. Vi är sex syskon och 
jag är yngst. Det är en väldigt skötsam familj. Stränga förhållanden. Farsan är gammal så 
det är ordning och reda. Och ja, fram tills tretton, fjortonårsåldern så har jag varit 
skötsam. (M; TM) 

 
De som beskriver uppväxten i både positiva och negativa termer har det gemensamt att 
de har en del positiva minnen från den tidiga barndomen eller tror sig ha haft det bra 
under de första barnaåren eftersom de inte minns något alls från den tiden. Därefter sker 
en större förändring, eller något traumatiskt inträffar i de här barnens liv, vilket gör att 
minnesbilden förändras eller att de börjar minnas. Exempel på påfrestande förändringar 
är att hemförhållandena blir mer och mer kaotiska, föräldrar separerar, någon förälder 
börjar misshandla barnet, barnet flyttar hemifrån tidigt t.ex. till en släkting eller 
fosterfamilj, barnet byter skola och skolkamrater ofta eller blir utsatt för mobbing i 
skolan. Nedan berättar en kvinna från en splittrad familj om detta: 

 
Då börjar jag från det jag föds. Det har jag ritat med rött här. Det var relativt bra. Det var 
bra. Jag hade en bra barndom. Min släkting som jag bodde hos var jättesnäll mot mig. Så 
jag var nog helt nöjd med min barndom ända tills ja, ett par år in i skolan. Då började 
dom mobba mig och det tyckte jag inte var roligt. (K; TM) 

 
I följande citat berättar en annan kvinna om både positiva och negativa minnen från sin 
uppväxt i kärnfamilj och om hur hon började använda narkotika: 
 

Men i alla fall, jag hade väl en ganska bra barndom tycker jag. Förutom att morsan 
grälade och gapade och skrek på farsan jämt. Men för övrigt så var det bra då. Fast jag 
hade ju väldigt litet kontakt med mamma egentligen. För jag tyckte hon bara var jobbig. 
Men jag hade bra kontakt med pappa i alla fall. Men sen så, jag tyckte att det var för 
ostrukturerat hemma, det var ingen som förhörde mig på läxor eller brydde sig om hur jag 
haft det i skolan eller tider eller någonting. Så jag ville komma på fosterhem när jag var 
tretton år. För att ha någon som brydde sig och såg till att jag gjorde läxor och så där. 
Som brydde sig över huvud taget! Det var så kaotiskt hemma tyckte jag. Så jag pratade 
med kuratorn i skolan om det länge. Jag gick där och tjatade i hela högstadiet tror jag. 
Men hon bara struntade i det och då började jag röka hasch. (K; TMF) 

 
Majoriteten i båda grupperna har vuxit upp i splittrade hem. Men det finns en skillnad i 
innebörden av begreppet ”splittrat hem” mellan grupperna som blir tydlig i 
berättelserna. De som levt i splittrade hem i TMF-gruppen har alla levt tillsammans med 
åtminstone en biologisk förälder, i huvudsak mamman, fram till tonårsåldern. I TM-
gruppen däremot berättar de flesta som levt i splittrade hem hur de skiljts från sina 
biologiska föräldrar. Uppbrotten från föräldrahemmen varierar både i antal, tid och 
anledning därtill: 
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Sen så skickade dom tillbaka mig till landet X under ett halvår ungefär för allting var inte 
ordnat. Eller båda mina föräldrar fick jobb och dom hade ingen som kunde ta hand om 
mig på dagarna. Så då fick jag åka till landet X och bo hos en släkting. Och jag fattade ju 
inte riktigt varför dom skickade iväg mig. Ja, det kändes obehagligt. (M; TM)  

  
Då hade jag en ensamstående mamma som inte kunde ta hand om mig. Så först bodde jag 
hos en italiensk kvinna och sen bodde jag hos min mammas gamla moster. En sån där 
jättegammal kvinna. Min mamma var fattig och jag fick kläder från Frälsningsarmen. 
Och allt det där bidrog till att när jag gick i skolan så blev jag väldigt mobbad. Och när 
jag kom upp i tonårsåldern så kom jag lite i kontakt med de där gängen som drack 
mycket. Och någonstans där så bestämde jag mig för att jag skulle bli tuff, så att ingen 
vågade mobba mig. Så det var så jag började att supa och sen när jag klev över till hasch 
var det ännu tuffare. (K; TM) 

 
Fosterhem rätt tidigt då. Sen så har det varit olika fosterhem. Tretton olika skolor på nio 
år. Började knarka när jag slutade grundskolan. (K;TM)  

 
Förutom hemförhållandena är det skoltiden som intervjupersonerna vill berätta om när 
de ser tillbaka på sin uppväxt och drogdebut. Skolan skall i bästa fall utgöra ett 
komplement till i första hand familjen vad gäller barnets fostran, att främja barnets 
utveckling i positiv riktning såväl intellektuellt, känslomässigt som praktiskt och förse 
det med verktyg som gör det möjligt att träda in i vuxenlivet väl rustad. Detta kommer 
till uttryck i skollagen (1985:1100) i första kapitlet andra paragrafen på följande sätt: 
”Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.” Genom ”skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Lpo 1994). Merparten av 
intervjupersonerna i den här undersökningen ser dock tillbaka på åren i skolan som en 
tillvaro fylld av problem och/eller utanförskap. Detta behöver i och för sig inte vara en 
predestinerande faktor för att utveckla ett drogmissbruk men andra undersökningar av 
missbrukare (bl.a. Christophs och Keiseraas, 1996; Kristiansen, 1999) visar att tiden i 
skolan ofta är problemfylld och upplevs som en svår period i de undersöktas liv. Det är 
också så pass många som tolv personer, sex personer i vardera gruppen, som sätter 
skolproblem i direkt relation till att de börjar missbruka droger. I mellanstadiet har 
problemen i skolan för de här barnen redan manifesterats genom att de t.ex. är livliga, 
har svårt att sitta stilla och kvar i skolbänken, blir stämplade som överaktiva, inte klarar 
av undervisningstakten, blir omplacerade i någon form av specialklass, börjar skolka, 
betraktas som bråkstakar eller blir mobbade. Övergången från mellanstadiet till 
högstadiet, eller när barnaåren övergår i tonår, beskrivs som en kritisk passage i 
intervjuerna. Hypotetiskt skulle skolan kunna utgöra, åtminstone tillfälligtvis, en fristad 
i svåra stunder för ett barn och då till viss del kompensera för exempelvis en otrygg 
hemmiljö. Om detta är det ingen som berättar. Skolgången framställs istället som 
ytterligare en påfrestning som läggs till andra i en redan besvärlig livssituation. En 
intervjuperson beskriver på följande sätt sin skoltid när han ritar upp livskurvan: 
 

Det var liksom en inre träning. Och så böjer det ner igen för då bar det inte längre upp 
alla problem i skolan och hemma och allting utan det gick neråt. Problemen kunde bestå 
av att jag kunde känna en rädsla för att komma hem och så där. Otillräcklig. Och jag 
kände mig ju inte riktigt hemma i skolan heller. Jag kände mig alltid som ett föremål i 
vuxenvärlden. Samtal hit och samtal dit, och även om jag inte tyckte att det var något fel 
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på mig så trodde jag ju till slut att det var det. Jag hade inget intresse alltså. Jag hade inget 
intresse för vad vi sysslade med. Jag tror att det var så mycket som jag tog upp tid med 
rent känslomässigt så det var inte intressant, dom här siffrorna och dom här sakerna som 
vi sysslade med. Jag kunde tänka på något helt annat. Hur jag skulle göra och vad jag 
skulle säga. Ja, jag kände mig inte tillfredsställd inombords. Alltid litet så där tänka ett 
steg före. Så jag var inte som de andra barnen, här och nu hela tiden. Spontan. Så jag slöt 
mig mer och mer in i min egen värld och skapade en identitet på kvällarna. Hos kompisar 
och sånt. (M; TM) 

 
Att någon gång i uppväxten testa narkotika är inte ovanligt och för initiering krävs både 
tillgång till drogen och kunskap om hur den används (Stenbacka, 1992). För ett fåtal av 
dem som prövar narkotika utvecklas detta med tiden till ett missbruk. 
Intervjupersonerna berättar om narkotikadebuten som en tilldragelse som är social till 
karaktären. Alla i den här undersökningen säger att de prövar narkotika första gången 
tillsammans med jämnåriga eller äldre kompisar. Kvinnorna gör det ofta tillsammans 
med bekanta av det andra könet, vilket inte heller är ovanligt rent generellt (Stenbacka, 
a.a.). De data i Tabell 2 som rör narkotikadebuten visar ingen större skillnad mellan 
grupperna TMF och TM eller mellan denna undersökningsgrupp som helhet och de 
tidigare nämnda populationerna av narkotikamissbrukare (Kristiansen, 1999; SiS 2000). 
Drogdebuten framställs i efterhand i berättelsens form som ett skeende där den 
intervjuade intagit en aktiv roll. Det är en aktiv handling som beskrivs som en rörelse 
bort ifrån något till något annat vars syfte är att stilla en nyfikenhet, höja den egna 
sociala statusen och/eller ett sökande efter något som kan inverka mildrande på det som 
upplevs som smärtsamt och som ungdomen har svårt att handskas med. Man söker efter 
en egen plats, ett eget värde, en identitet och en mening med den egna tillvaron. 
Nedanstående citat illustrerar hur intervjupersonen aktivt söker sig bort från en 
hemmiljö präglad av våld: 
 

Man blev kringslagen i hela lägenheten. Alltid inlåst på rummet och smällda dörrar. Så 
där. Så jag började väl komma till en punkt där jag tänkte att det spelar ingen roll. I don´t 
care. Så när jag kom upp litet grann till åren, när jag var nio år då började jag att röka. Då 
hade jag redan tagit kontakt med äldre kompisar. Jag hade alltid äldre kompisar. Såna 
som höll på med bilar och så där. Meka med bilar kommer jag ihåg. Dom hade garage där 
jag tyckte om att hålla på, hotrodutställningar och sånt där. Vid elva års ålder så drack jag 
också även på, jag måste ha vart elva, tolv, då drack jag även på helgerna. Var aldrig 
hemma direkt, utan var ute och lekte sent på kvällarna. På andra gårdar. Aldrig på min 
egen gård. Min gård tyckte jag var urlöjlig. Jag tyckte allting i det området var urlöjligt. 
För där var bara nonsens. Där fick man stryk av sin pappa och jag hade svårt att kunna ta 
att vara med någon kring gården där vi bodde. Och området runt i kring där. Jag sökte 
mig till andra gårdar och hade kompisar där. Man började röka hasch. Började dricka på 
helgerna och när jag var elva, tolv år då började jag ta fenmetralin också. (M; TMF) 

 
Andra exempel på aktivt handlande och där drogen är lättillgänglig i närmiljön är 
följande: 
 

Jag började med hasch då när jag gick i sjuan tror jag. Eller det var i slutet av sexan. Jag 
tror det var då. Då var jag på ungdomsgårdar. Fram till dess så hade jag känt mig rätt så, 
ja på nåt sätt annorlunda och litet utanför och så var jag väldigt nyfiken och gick på 
allting. Så på något sätt drogs jag hela tiden till dom som rökte hasch på ungdoms-
gårdarna. Jag gick fram och ville vara med. Ja alltså, jag har hela tiden sökt mig till dom 
som var äldre, inte i klassen alltså. (M; TM) 
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Då sökte jag mig själv till dom där kretsarna av narkomaner. Kriminella och så där. Där 
hittade jag mig själv. (M; TM) 

 
I TMF-gruppen framställs narkotikadebuten i huvudsak som en följd av ”inre” och 
personen närliggande betingelser. Man nämner, som framgår av Tabell 3, i huvudsak 
relationsproblem inom familjen och detta i fem fall i kombination med känslor av 
otrygghet. I TM-gruppen sätts drogdebuten framför allt i samband med ”yttre” 
betingelser såsom det faktum att man flyttar hemifrån i tidig ålder och att man söker sig 
till ”fel sällskap”. Det är åtta personer i vardera gruppen som flyttar hemifrån före arton 
års ålder men endast två personer i TMF-gruppen som sätter det i relation till 
drogdebuten. Att flytta hemifrån kan antingen ske frivilligt eller med tvång. I Tabell 2 
framkommer att flytten hemifrån sker med tvång genom ett ingripande från 
myndigheternas sida för betydligt fler i TM-gruppen än i TMF-gruppen:  

 
Ja, under uppväxten då, jag fick se rätt mycket våld och kriminalitet. Kände mycket 
ensamhet så jag började pyssla med egna saker. Försummade skolan och kom i en sån där 
riskgrupp för kriminella ungdomar och hamnade i fosterhem. (M; TM) 
 
Bodde i tre år med mamma och pappa. Sen så skildes dom och då bodde vi med mamma 
ett tag. Mina föräldrar är missbrukare. Blev fosterhemsplacerad i fosterfamilj. Ja, jag 
tyckte väl att det var bra där. Tror jag. Jag blev inte utsatt för någonting eller så. Men sen 
att dom inte förstod varför vi var som vi var min syrra och jag. Vi blev omplacerade till 
en annan familj. Och det dröjde inte länge, eftersom jag redan haft sociala på mig, att jag 
hamnade på en ungdomsvårdskola. (K; TM). 

 
Uppväxtvillkor och drogdebut i sammanfattning 
 
Undersökningsgruppen skiljer sig inte totalt sett vad gäller bakgrundskarakteristika från 
”typiska” tvångsomhändertagna narkotikamissbrukare inskrivna på SiS´ LVM-
institutioner och andra undersökta populationer narkotikamissbrukare, men sinsemellan 
är de olika i några för tolkningen potentiellt viktiga avseenden. I TMF-gruppen är de 
flesta kvinnor och fler personer växte upp i hem med föräldrar som missbrukade. Även 
om de flesta personerna i den här gruppen växt upp i så kallade splittrade hem visar 
berättelserna att de växte upp med en biologisk förälder. I TM-gruppen kommer 
majoriteten från hem där den ene eller båda föräldrarna kommer från ett annat land än 
Sverige. De har under uppväxten skiljts från sina biologiska föräldrar för kortare eller 
längre tid, varit omhändertagna av samhällets barn- och ungdomsvård och uppbrotten är 
återkommande företeelser i gruppens berättelser. I den förra gruppen sätter man för 
personen mer närliggande faktorer såsom familjeproblem och känslor av otrygghet i 
samband med narkotikadebuten. I den senare gruppen kopplas drogdebuten oftare till 
”yttre” omständigheter. Genom tidiga ingripanden från samhällets sida är man i den 
gruppen tvingad att flytta hemifrån, vilket kan tyda på en tänkbar tidigt upplevd konflikt 
med samhället. 
 
Missbrukarlivet och vägen till tvånget 
 
I detta avsnitt redogörs för hur det vuxna livet formar sig för intervjupersonerna fram till 
det undersökta tvångsingripandet. Vi följer intervjupersonerna tillbaka till den tid då de 
lever som aktiva narkotikamissbrukare och försöker reda ut om det på de tidiga 
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skillnaderna från barndomen även följer skillnader i intervjupersonernas liv som 
narkotikamissbrukare. Först kommer en sammanställning av kvantitativa data som i 
huvudsak är hämtade ur frågeformulären. Dessa kompletteras med en granskning av 
utvecklingen de fyra åren närmast före det studerade tvångsomhändertagandet, baserad 
på data från checklistorna (se metodavsnittet). Till sist berättar intervjupersonerna själva 
om livet som missbrukare.  
 
Missbrukarlivet och vägen till tvånget enligt formulärdata 
 
Tabell 4. Drogvanor och levnadsomständigheter under missbrukstiden för grupperna TMF (Tvångsvårdade och 
MissbruksFria) och TM (Tvångsvårdade med fortsatt Missbruk).  
 
 Grupp TMF 

(n=10) 
Grupp TM  

(n=10) 
Antal år från narkotikadebut till regelbunden an-
vändning av huvuddrog (Mv) 

 
8,3 

 
7,9 

Huvuddrog amfetamin 4 2 
Huvuddrog heroin 6 8 
Injicerat narkotikan 10 9 
Tre eller fler droger samtidigt 4 4 
Amfetamin och heroin samtidigt  9 6 
Någon negativ konsekvens/upplevelse pga nar-
kotikan före 20 års ålder 

 
5 

 
5 

Probleminsikt före 25 års ålder 7 3 
Gjort seriösa försök att sluta missbruka före  
aktuellt tvångsomhändertagande 

 
9 

 
4 

År i missbruk fram till aktuellt tvångsomhänder-
tagande (Mv) 

 
17,1 

 
12,0 

Ålder vid aktuellt tvångsomhändertagande (Mv) 30,7 26,0 
Kvinnor som fött barn före aktuellt tvång∗ 7 2 
Män som blivit fäder före aktuellt tvång∗ - 3 
Kriminalitet/prostitution före aktuellt tvång 8 9 
Fängelsestraff före aktuellt tvång∗ 2 5 
Hemlös mer än enstaka dagar före aktuellt tvång 4 1 
∗Uppgiften kommer från livsberättelsen 

 
Hur skiljer sig TMF-gruppen från TM-gruppen enligt formulärdata? 
 
Tabell 4 och Tablå 1 (se sid. 30) visar på flera skillnader mellan TMF-gruppen och TM-
gruppen under åren de missbrukar narkotika. Först skall noteras att tabellens ”Antal år 
från narkotikadebut till regelbunden användning av huvuddrog” skall uppfattas som den 
tid det tar från det att intervjupersonen första gången prövar något som helst narkotiskt 
preparat till att hon/han utvecklar ett regelbundet, mestadels dagligt, missbruk av det 
preparat hon/han själv vill beteckna som sin huvudsakliga drog under missbrukstiden. 
Uppgifterna i LDH-formuläret (se Tabell 1) visar att i mellantiden, från debut till 
regelbunden användning av huvuddrog, använder nitton12 personer även andra 
narkotiska preparat frekvent innan de finner sin ”huvuddrog” och användandet av denna 
utvecklas till en regelbunden vana. Exempel på detta är att fyra av heroinmissbrukarna i 
TMF-gruppen använder amfetamin innan de går över till heroin och att en 
amfetaminmissbrukare i TM-gruppen tidigare använt heroin. Det är något fler i TMF-
gruppen som använder både amfetamin och heroin samtidigt.  
 
                                                 
12 Det är en person som fortsätter använda debutpreparatet, amfetamin, så länge missbruket varar. 
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Det finns dock fler och kanske för den fortsatta utvecklingen mer intressanta skillnader 
mellan grupperna. I screeningintervjun fick intervjupersonerna besvara frågor om bland 
annat när de för första gången upplevt någon negativ konsekvens av narkotika-
användandet, när de insåg att narkotikaanvändandet hade vuxit till ett problem för dem 
och huruvida och när de gjort ett eller flera allvarliga försök att sluta använda narkotika. 
Tabell 4 visar att betydligt fler i TMF-gruppen, än i TM-gruppen, uppger att de relativt 
tidigt insåg att de hade problem med narkotikaanvändningen och att de gjorde allvarliga 
försök att sluta missbruka narkotika före aktuellt tvångsomhändertagande. För sex 
personer i TM-gruppen sammanfaller det första allvarliga försöket att sluta missbruka 
narkotika med den institutionsvistelse under vilken intervjun sker och då flera år efter 
tvångsingripandet. I TMF-gruppen blir fler personer föräldrar medan fler personer i 
TM-gruppen sitter i fängelse före det undersökta tvångsingripandet. Det förefaller som 
om personerna i TM-gruppen även som vuxna har fler negativa kontakter med 
myndigheterna och även som om det aktuella tvångsomhändertagandet sker vid en i 
genomsnitt lägre ålder och vid en tidigare tidpunkt i ”missbrukskarriären”. 
 
I Tablå 1 åskådliggörs schematiskt att TM-gruppen har varit föremål för betydligt mer 
barn- och ungdomsvård än TMF-gruppen och att TMF-gruppen har betydligt mer 
erfarenhet av missbruksvård i vuxen ålder före det aktuella tvångsingripandet än TM-
gruppen. 
 
Tidigare studier har visat att skillnader i utfall av behandling bland annat kan bero på 
klienternas förutsättningar i termer av livssituation, förväntningar på och motivation till 
förändring (Alksne m.fl., 1967). Det finns också indikationer på att behandling kan ha 
olika stora möjligheter att lyckas beroende på i vilket skede i missbruksutvecklingen 
behandling sätts in (Alksne, a.a.; Prochaska och DiClemente, 1986). Det kan därför, 
som bakgrund till de två undersökningsgruppernas skilda upplevelser av det aktuella 
tvångsingripandet, också finnas skäl att litet mer ingående se på hur deras missbruk och 
livssituation utvecklades åren närmast före detta. I det följande redovisas, med 
utgångspunkt från formulärdata, förändringar i fråga om missbrukets intensitet och 
konsekvenser, psykisk hälsa samt generellt stressgenererande händelser på olika 
livsområden under de fyra år som närmast föregick den aktuella LVM-vården, samt 
skillnader mellan de två grupperna i dessa avseenden. Med tanke på undersökningens 
karaktär skall redovisningarna främst ses som indikatorer på utvecklingsriktningen i 
olika avseenden och som ett komplement till analysen av de intervjuades egna 
berättelser. År fyra i de följande figurerna är året före aktuellt tvångsingripande. 
 



Tablå 1. Flödesschema över vårdalternativ och missbruk vid olika tidpunkter i förhållande till undersökt tvångsomhändertagande för personerna i TMF-gruppen (Tvångsvårdade och 
Missbruksfria) och TM-gruppen (Tvångsvårdade och fortsatt Missbruk) 
 
                                                                                                      Grupp TMF (n=10)                                                                                                 Grupp TM (n=10) 
Vård/missbruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Barn-/fosterhem      X      X  X  X  X X X  
Annan barn-/ungd.vård    X  X      X   X X  X X X  
LVU/UVS              X  X   X X  
                      
                      
Beh.hem/fam.vård  X X   X  X  X  X  X    X  X  
Tvång T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

T1 
T1 T1  T1 T1 T1 T1 T1 T1 

T1 T1 
T1 T1 

Missbruk ⇓ ⇓ M ⇓ M ⇓ ⇓ ⇓  ⇓  M M M M M M M M M M 
Beh.hem/fam.vård X X ⇓ X X X X X  X  ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 
Missbruk M  ⇓ M  M M     ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 
Tvång T2  T2 T2  T2 T2     ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ T2 ⇓ ⇓ ⇓ 
Missbruk ⇓  ⇓ ⇓  ⇓ X     ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ M ⇓ ⇓ ⇓ 
Beh-.hem/fam.vård X  ⇓ X  ⇓      ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 
Annat stöd   X   X      ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 
Institution vid intervju            X X X X X X X X X X 
 
Förklaringar till Tablå 1. 
Siffrorna 1-10 står för individerna i varje grupp. Under rubriken vård missbruk till vänster i tablån finns olika vårdalternativ uppställda blandat med perioder i narkotikamissbruk. X= 
deltagit i sådan vårdform som står längs ut till vänster i tablån. M= missbrukar narkotika. T1= första tvångsomhändertagandet i vuxen ålder. T2=andra tvångsomhändertagandet i vuxen 
ålder. T1 alternativt T2= det i studien undersökta tvångsomhändertagandet. Mellan ungdomsåren fram till vuxen ålder är inte missbruket markerat men som framgått tidigare missbrukar 
alla personerna narkotika då. 
Så här läses tablån lodrätt. Exempel 1 = Person 4 i TMF-gruppen hade som barn kontakt med samhällets barn- och ungdomsvård (X). I vuxen ålder ingen vård för narkotikamissbruket 
innan första tvångsomhändertagandet (T1). Efter detta vårdas personen på behandlingshem/familjevård (X). Därefter börjar personen missbruka narkotika igen (M). Personen 
tvångsomhändertas återigen (T2) = det för studien aktuella tvångsomhändertagandet. Därefter vårdas personen på behandlingshem/familjevård/annat stöd och har efter det varit drogfri 
(X). 
Exempel 2 = Person 3 i TM-gruppen har som barn placerats på barnhem/i fosterhem (X). I ungdomsåren tvångsomhändertas personen och placeras på ungdomshem/alternativt 
ungdomsvårdsskola (X). Ingen vård i vuxen ålder för missbruk. Personen tvångsomhändertas (T1) = det för studien aktuella tvångsomhändertagandet. Därefter fortsätter personen 
missbruka (⇓) fram till institutionsvistelsen vid intervjutillfället (X). 
När tablån läses vågrätt framträder ett mönster för de vårdformer som varit aktuella i var och en av grupperna.  
 
 



 31 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Missbrukets intensitet12                     Figur 2. Missbruksrelaterade konsekvenser 
 
Figur 1 visar missbrukets svårighetsgrad. Bakom linjerna i figuren döljer sig bland 
annat svaren på frågor om hur många droger man använt samtidigt, om man använt ej 
läkarförskrivna preparat, hur länge i antal dagar man kunnat avstå från narkotika, om 
man fått minnesluckor, s.k. black-outer, om man tagit överdoser eller haft 
abstinensbesvär. TMF-gruppens missbruk verkar i genomsnitt vara svårare än TM-
gruppens missbruk under perioden. För båda grupperna förvärras missbruket över tid 
och för TM-gruppen förefaller missbruket intensifieras framför allt under året närmast 
före tvångsomhändertagandet, även om det inte kommer upp till den nivå som TMF-
gruppens missbruk ligger på. Exempel på drogrelaterade negativa konsekvenser är att 
man haft problem med och fått klagomål från partner, andra närstående och vänner, 
blivit gripen/dömd för befattning med narkotika, haft sexuella problem och skuldkänslor 
eller känt sig som en dålig och misslyckad person på grund av att man missbrukar 
droger. Intressant, men kanske också förväntat, är att för båda grupperna visar Figur 2 
en i princip likartad utveckling för de negativa konsekvenserna som för missbrukets 
intensitet. Konsekvenserna av missbruket är också svårare för individerna i TMF-
gruppen än för de i TM-gruppen alla fyra åren före tvångsingripandet. De förvärras för 
båda grupperna över tid, men för TM-gruppen verkar läget mer akut ju närmare det 
aktuella tvångsingripandet kommer.  
 
Långvarigt och avancerat narkotikamissbruk kan också ge upphov till svåra psykiska 
påfrestningar. För att belysa eventuella förändringar i psykisk hälsa åren innan 
tvångsingripandet besvarade intervjupersonerna självskattningsfrågor i ASI-formuläret 
(ASI = Addiction Severity Index). Frågorna handlade bland annat om depressioner, 
självmordstankar/självmordsförsök, affektkontroll och upplevd ångest. Intervju-
personerna fick också gradera hur stor del av de aktuella åren de upplevt psykiska 
problem och hur besvärad man varit av problemen under tidsperioden. Därefter 
framräknades poäng för varje år enligt ASI-manualens metod för matematiskt 
sammansatta poäng (Andréasson m fl, 1996). 
 

                                                 
12 I Figurerna 1 – 10 står förkortningarna TMF för gruppen ”Tvångsvårdade och Missbruksfria” och TM 
för gruppen ”Tvångsvårdade med fortsatt Missbruk”. 
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Figur 3 visar hur den genomsnittliga poängsumman för individerna i TMF-gruppen och 
TM-gruppen förändrats under den studerade perioden. Högre ASI-poäng indikerar 
sämre psykisk hälsa. Enligt kurvan i figuren ökar den psykiska ohälsan för individerna i 
båda grupperna ju närmare i tid tvångsingripandet kommer. Men den psykiska ohälsan 

är större bland medlemmarna i TMF-gruppen än i TM-
gruppen. Framför allt inträffar en försämring av den 
psykiska hälsan i TMF-gruppen året innan tvångs-
ingripandet. Tre personer i TMF-gruppen och en person i 
TM-gruppen uppger exempelvis att de haft 
självmordstankar/gjort självmordsförsök en eller flera 
gånger de aktuella åren. 
 
För att få grepp om förändringar i livssituationen i stort 
fick intervjupersonerna enligt en checklista ange 
förekomsten av olika potentiellt stressgenererande 
livshändelser för vart och ett av de fyra åren närmast före 

tvångsvården. Listan innehöll ett antal händelser, situationer eller upplevelser som kan 
uppfattas innebära en förändring av det liv man lever oavsett koppling till missbruket. 
Det är på två områden som analysen av dessa uppgifter uppvisar en större skillnad 
mellan grupperna, nämligen legala problem och materiella/ekonomiska svårigheter. 

Figur 3. Psykisk hälsa. Högre ASI-
poäng indikerar sämre psykisk hälsa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Legala problem.                                   Figur 5. Ekonomiska/materiella problem. 
 
Med utgångspunkt från Figur 4 tycks de legala problemen vara fler, och då framför allt 
år fyra, för TM-gruppen jämfört med TMF-gruppen. Försämringen för gruppen verkar 
här, som tidigare för missbrukets intensitet och dess direkt negativa konsekvenser, vara 
av en mer akut karaktär. Alla personer i gruppen får också någon form av brottspåföljd 
året innan LVM-et och en av dem avtjänar ett fängelsestraff under året. I TMF-gruppen 
får tre personer brottspåföljd men ingen sitter i fängelse under samma år. Den ende som 
uppger att drogvanorna förändras i positiv riktning, d.v.s. att missbruket minskar, på 
grund av brottspåföljden är mannen som sitter i fängelse. Övriga menar att 
brottspåföljden snarare gör att missbruket ökar. Slutligen visar analysen av 
checklistorna i Figur 5 en skillnad mellan grupperna på det materiella/ekonomiska 
området. Problemen på detta område visar en stadig ökning över tid för TMF-gruppen. 
För TM-gruppen däremot är det först mot slutet av perioden som ökningen sker. Så 
även på detta område verkar försämringen för den gruppen vara mer akut. 
 

Den ovan redovisade analysen av missbruksutvecklingen, missbrukets direkt negativa 
konsekvenser, den psykiska hälsan och negativa livshändelser pekar åt ett och samma 
håll. Alla fyra åren närmast före det aktuella tvångsomhändertagandet har TMF-gruppen 
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ett intensivt missbruk av narkotika med vilket följer många negativa konsekvenser. De 
mår psykiskt dåligt under en längre tid och de har problem med ekonomin. TM-
gruppens missbruk däremot accelererar just innan tvångsingripandet med medföljande 
negativa konsekvenser. Året innan tvångsingripandet sker också en akut ökning av deras 
legala och ekonomiska problem. Innan intervjupersonerna berättar om sin upplevelse av 
tvångsomhändertagandet följer här en analys av deras syn på livet som missbrukare.  
 
Missbrukarlivet och vägen till tvånget med egna ord 
 
Intervjupersonerna berättar att droganvändandet initialt är förbundet med många nya 
positiva upplevelser; det händer någonting nästan jämt, det är fart och fläkt och man är 
med om spännande situationer, man upplever välbehag och gemenskap och 
kompisgänget kring drogen blir viktigt. Man får också genom drogen möjlighet att 
komma bort ifrån, eller tillfälligt skjuta upp, besvärligheter i vardagen. Intervju-
personerna reflekterar inte särskilt mycket över hur det efter drogdebuten går till när 
användandet av narkotika går över till ett mer regelbundet bruk på daglig basis och att 
missbruka blir ett sätt att leva. De beskriver att de vistas i miljöer där de har tillgång till 
narkotika och att det är ett beteende som är naturligt i omgivningen. När missbruket blir 
intensivare sker detta gradvis och så länge man inte känner av några negativa 
konsekvenser är det inte mycket att fundera över: 
 

Och att det också vart en gemensam grej. Vi drog iväg för oss själva, röka en pipa och sitta 
på nån korvmoj och spela spel eller åka runt på tunnelbanan och garva, se på sexfilmer och 
spela biljard och alltid var det med att man skulle ha, ja en sån här filmbraja eller 
biljardbraja. Det var alltid med. Ja, det var naturligt. En sån där gemensamhetsgrej. (M; 
TMF) 

 
Man hade kul. Man kunde vara ett gäng som höll på. Det blir bara en vana. Ja, man mår bra 
och man har kul och man gör roliga grejer tillsammans. Gemenskap på något vis. (M; TM) 
 
Det var det att den tog bort den där oron som jag hade. Då började jag känna trygghet i 
drogen. Den gav mig harmoni. Och sen själva livsstilen kring drogen. Det vart spännande. 
Man fick vänner där, man hittar sig i ett gäng. (M; TM) 

 
Men droganvändandet blir allt intensivare och utvecklas sedermera till den centrala 
aktivitet (Fingarette, 1988) som under långa tider kommer att dominera vardagen och 
som mycket kommer att kretsa kring. Ett fysiskt och/eller psykiskt behov av drogen ger 
sig tillkänna efter en tid. Beroendeförhållanden till andra missbrukare utvecklas. Ett vi- 
och domtänkande gentemot normalsamhället tar form i takt med att man ikläder sig 
identiteten som narkoman. Ritualer kring drogen och drogens positiva fysiska, psykiska 
och sociala effekter är viktiga komponenter när missbruket etableras.  
 
Narkotikans positiva effekter 
 
För att fortsätta använda narkotikan måste denna ge vissa vinster, tillfredsställa behov. 
Drogens effekt måste vara så pass positiv att användaren till att börja med kan bortse 
från preparatets eventuella negativa sidoeffekter. Förutom den sociala gemenskap som 
gruppen av likasinnade ger rör sig intervjupersonernas utsagor om narkotikans positiva 
effekter kring tre teman som kan sammanfattas i att drogen bedövar, befriar och/eller 
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fungerar som medicin. Efter den i tid räknat kortvariga ”kick” drogen ger påverkas 
individen i sådan mening att olika psykiska tillstånd, som hon/han odrogad upplever 
som besvärande, försvinner eller tonas ner för kortare eller längre tid. Man slipper oroa 
sig, känna ångest, skuld, skam, ensamhet eller tänka på problem. Intervjupersonerna 
berättar också hur de blir avtrubbade och avskärmade känslomässigt, men på ett 
behagligt sätt, från omgivningen. Lika vanliga i gruppen är beskrivningarna av hur man 
känner sig vitaliserad både fysiskt och psykiskt, hämningar släpper, bl.a. sexuella, man 
slipper ansvar och är ekonomiskt oberoende när man har god tillgång på drogen, s.k. 
”flyt”. Citaten nedan illustrerar detta; 

 
Väldigt positivt med knarket var att man slapp känna och slapp ansvar. Fri på något sätt. Fri, 
inget ansvar och inga känslor. Att slippa bry sig. Det var jättepositivt. Det saknar jag 
jättemycket. (K; TMF) 

 
Jag har känt mig bra när jag har tagit kokain. Man blir öppen och jag har vågat mer. Blivit 
socialare. Det är likadant med heroinet. Man har kortsiktigt stuckit ifrån det som varit väldigt 
jobbigt. (M; TM) 

 
Man blir väl, man blev väl inte men man fick den uppfattningen i alla fall själv att man var 
störst, bäst och intressantast och man skärper alla sinnen. (M; TMF) 
 
Under den tiden jag gick på heroin så dealade jag mycket hasch. Så jag hade grejer hela 
tiden. Då hade jag flyt och tyckte att livet var okej. (M; TMF) 
 

Den tredje positiva effekten av narkotikan, i grupperna mer sällan omtalad, är att den 
fungerar som medicin i den bemärkelsen att den underlättar för individerna att leva med 
något som de intervjuade beskriver som ett sjukdomstillstånd. Detta kan vara fysiskt, i 
den meningen att exempelvis överaktivitet dämpas, eller psykiskt. Vad berättaren 
förmedlar är att narkotikan hjälper personen att upprätthålla en något så när psykiskt 
stabil nivå som också gör det lättare att fungera i sociala sammanhang. I vissa fall 
framstår narkotikan till och med som ett medel att hålla sig utanför den psykiatriska 
vården:  

 
Jag menar att man kan må väldigt bra så länge man tar det. Om vi säger så här: om jag skulle 
fortsätta så skulle jag inte kunna tänka mig att ta något annat än heroin. För jag är en sån där, 
utan droger är jag för aktiv. Jag är väldigt aktiv, men på heroin blir jag lugn och jag funkar. 
Jag kanske skiljer mig ifrån andra missbrukare, eller beroende, för jag är en väldigt överaktiv 
människa. Så jag vet inte om det är något medicinskt. Man kan inte kalla narkotika medicin 
va? Men det beror på hur man missbrukar det. Ja, så att ju mer droger jag tar desto lugnare 
blir jag. (M; TM) 
 
Jaa, jag skall säga dig att hade inte jag haft narkotikan så tror jag nästan att jag suttit 
på mentalsjukhus idag istället. Jag tror nästan det. Jag tror inte att jag orkat psykiskt 
faktiskt. Men så länge jag höll på med heroin så dämpade ju det. Så det lade liksom 
band och gav mig inre ro. Och jag har ju legat inne på psyket flera gånger. Jag vet 
inte om jag hade varit kroniker. Det tror jag inte, men jag hade varit mycket mer på 
psyket och haft mycket trasigare själsliv om jag inte knarkat. Så jag tror faktiskt att 
knarket räddat mig delvis också. Det har gett mig ganska bra saker också konstigt 
nog. (K; TMF) 
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Berättelserna tyder på att motiven för att använda droger med tiden blir alltmer 
ensartade. Drogerna tas för att undvika såväl psykisk som fysisk smärta och skänker då 
välmående till brukaren. Det är ingen skillnad i detta mellan grupp TMF och TM. 
 
Det fortsatta narkotikamissbruket beskrivs inte som ett statiskt tillstånd utan något som 
varierar över tid. Faktorer som påverkar förloppet är bland annat preparatbyten, 
beroende av tillgång på drogen och den effekt man vill uppnå, intensitet och frekvens i 
droganvändningen, samhällssanktioner mot missbrukaren och medicinska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser. Företeelser som är vanliga bland andra människor i 
samhället är även vanliga bland de missbrukare som är intervjuade i denna studie. De 
berättar om kärleksrelationer, samboförhållanden, barnafödslar och faderskap och 
svårigheter att kombinera missbruk med föräldraskap och de skuldkänslor detta ger. 
Upplevelser av lycka och närhet, men även av våld och förnedring finns med i 
berättelserna. Någon berättar om isolering och utanförskap. Ett fåtal har under 
missbrukstiden arbete eller försöker med vuxenstudier. Kontakten med anhöriga 
upprätthåller de i olika perioder med varierande intensitet. Problem med ekonomi och 
myndigheter blir med tiden oftast legio. Kortare pauser i amfetamin- och 
heroinmissbruket är vanligt förekommande. Hur de ser ut är bl.a. beroende av vilket 
preparat som används och syftet med avbrottet. Avbrotten i missbruket är frivilliga eller 
påtvingade av omgivningen. En del lägger in sig på sjukhus för avgiftning när vare sig 
kroppen eller psyket för tillfället orkar stå emot de påfrestningar levnadssättet för med 
sig. Några hamnar på häktet på grund av brott de begått. Man kanske påbörjar en 
utbildning och gör då en kraftansträngning i hopp om att få bukt med sitt missbruk. 
Någon ser miljöombyte som en chans att komma bort från gänget och den livsstil som 
utvecklats där. Andra finner en partner och i samband med graviditet och föräldraskap 
ämnar man starta från början igen utan droger. Så här berättar två kvinnor: 

 
Sen gick jag den där utbildningen och det är det enda jag lyckats med. Och i samma veva 
blev jag gravid. Vi hade ingen lägenhet, bodde hos svärföräldrarna och i andrahands-
lägenheter. Han, barnets far, drogade på annat också som jag inte visste. Fick mycket stryk 
och sånt. Hade svårt att ta mig ifrån honom. Tills han fick sitt fängelsestraff. Då tog jag 
chansen och lämnade honom. Jag började smådutta på heroinet där också. Och det vart mer 
och mer. Jag fick välja att antingen lämna barnet ifrån mig eller att dom skulle ta det. Så fick 
jag en tid på mig för att försöka sluta missbruka men det gick inte. Heroinet har betytt allt för 
mig. Till och med så att jag lämnade ifrån mig mitt barn. Man i stort sett älskar heroinet när 
man håller på. (K; TM) 
 
Och så blev jag, vad skall man säga, psykotisk i huvudet, jag hade förföljelsemani, hörde 
röster och mådde jättedåligt av det. Jättedåligt! Så var jag involverad i en knarkliga med en 
massa affärer hit och dit och så åkte hela gänget fast. Då satt jag elva månader. Fem månader 
på häktet och då försökte jag få ihop huvudet där på egen maskin. Men det lyckades väl inte 
så bra. Men det var ju ett avbrott i missbruket. Ofrivilligt förstås. (K; TMF) 

 
Efter avbrotten återupptas av olika skäl narkotikamissbruket igen. De enskilda 
missbruksförloppen har nu pågått i många år. Individen har blivit mer och mer 
marginaliserad och omgivningen har sedan länge stämplat henne/honom som 
narkotikamissbrukare. Kriminalitet och delvis prostitution betalar för drogen. 
Missbruksrelaterade sjukdomar gör sig påminda. Att skaffa fram och inta narkotikan är 
de sysselsättningar som dygnets vakna timmar till största delen består av.  
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Narkotikans negativa effekter 
 
Data i Tabell 4 visar för intervjupersonerna i båda grupperna på en ganska rationell 
räcka händelser och tidpunkter; först kommer något negativt ut av narkotika-
användandet, därefter inser man att det vuxit till ett problem och då försöker man 
åtgärda det problemet, d.v.s. sluta missbruka. Skillnaden mellan grupperna är att i 
berättelserna talar TMF-gruppen logiskt nog om negativa konsekvenser som härrör sig 
till tiden före tvångsingripandet medan TM-gruppen när de pratar om negativa 
konsekvenser relaterar dessa i huvudsak till saker som inträffat efter tvångs-
omhändertagandet. Av läsbarhetsskäl presenteras dock gruppernas beskrivningar här 
tillsammans. 
 
Med tiden och med ökat narkotikamissbruk får de negativa konsekvenserna av 
narkotikan successivt övertaget över de positiva effekterna. Narkotikamissbruket 
invaderar individens livsutrymme. Livet är inte hanterbart längre. Berättaren styr inte 
längre över narkotikan, utan tvärtom, och tillvaron börjar rasa. De negativa 
konsekvenserna ger sig tillkänna både psykiskt, fysiskt och på det sociala området. När 
intervjupersonerna berättar om de negativa konsekvenser missbruket medför talar de om 
förluster, både inre och yttre, hur befintliga problem förstärks eller nya problem 
tillkommer och om medicinska komplikationer. Exempel på förluster är att det sociala 
nätverket kraschar, man förlorar självkänslan, självrespekten och värderingar, man 
betraktar sig själv som svikare, man upplever att livet faller sönder och man har förlorat 
kontakten med, eller vårdnaden om, sina barn: 

 
Vart gravid. Började må jättebra. Slutade att knarka och fick en dotter. Var drogfri i ett och 
ett halvt år. Höll mig drogfri och mådde jättebra ända tills hon var ett år. Då åkte hennes 
pappa i fängelse. Min dotters pappa då. Han hamnade på kåken. Då började jag att missbruka 
igen. Sjönk väldigt långt ner. Började missbruka opium, amfetamin och tabletter. Fick lämna 
ifrån mig barnet. Det var jättehemskt. Man skall inte göra så men jag måste göra det. Oh ja, 
det var hemskt! Men jag insåg att jag inte kunde vara mor. (K; TMF) 

 
Det är nu inte bara omgivningen som ser ner på missbrukaren. Denne börjar själv se på 
det egna livet och levnadssätt som kränkande och förnedrande för den egna 
personligheten. I takt med att självrespekten försvinner stiger självföraktet. Man förlorar 
också materiella ting som arbete, körkort och bostad. En del blir helt hemlösa. Man 
berövas en form av frihet genom att hela tiden vara beroende av drogen. Man måste ha 
mer och mer av narkotikan. Man är tvingad att ständigt jaga runt efter pengar för att 
kunna finansiera missbruket och man kan inte vara utan den narkotiska substansen vare 
sig fysiskt eller psykiskt. Man är ”låst”, fånge i drogen och kan aldrig koppla av: 

 
Det är ju livet som degenererar. Nummer ett att det är olagligt. Det är hiskeligt dyrt och 
olagligt, vilket gör att du automatiskt kommer in i brottslig verksamhet om du vill ha heroin. 
I och med att det är så dyrt. Det upptar hela din tid. Och även när du har heroin, även om du 
lyckas, måste du jobba så hårt för att organisera allting. Och även till slut om du kommer i 
det läget att du lyckas organisera det någorlunda så är du fortfarande så himla låst. Det 
brukar jag alltid klaga på, det jag tycker är jobbigt det är om någon frågar mig om jag skall 
hänga med på bio på lördag och det är måndag. Det kan jag inte svara på. För att det är helt 
enkelt beroende på om jag har tillgång på heroin och allt det är löst. Och det vet man oftast 
inte förrän man kommer litet närmare för det kan alltid hända något. Så man kan aldrig, vilka 
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planer man än gör så måste den här heroinbiten alltid vara med inom planeringen också. Att 
det fungerar. Det tyckte jag var det absolut jobbigaste. (K; TM) 

 
När intervjupersonerna talar om problem som accentueras eller tillkommer rör det 
sexualiteten, relationer, kriminalitet, prostitution och kontakten med myndigheter. Detta 
leder till förstärkt utanförskap: 

 
Ja, mycket negativt. Fast det är ju mest bara det här att man blir socialt undansparkad. Man 
är socialt utanför. Man gör något fel i allas ögon. Och man blir kriminell. Och sen har jag ju 
prostituerat mig litet grann. (K; TMF) 

 
De medicinska komplikationer som intervjuerna belyser är både fysiska och psykiska. 
Man talar om hjärtproblem, hepatit och att personligheten förändras. Psykoser, 
förföljelsemani och vanföreställningar är psykiska tillstånd som beskrivs som en följd 
av narkotikamissbruket. Aggressiviteten blir okontrollerbar och man blir våldsam: 
 

Negativt var att jag var mycket sjuk. Sjuk, smal och orkeslös helt enkelt, och det att det var 
så tungt att drifta ihop pengar till det. Det var negativt att man blev en skithög och att det 
syntes att man var det. Det gick inte att hålla färgen. Det var det negativa. (K; TMF) 

 
Ja, det finns ju så mycket negativt så man kan kanske lättast beskriva det som att man blir av 
med sitt liv. Det omfattar så många sektioner i det sociala livet, sexualiteten, din 
självrespekt. Det är en kraftig förnedring alltså. Du blir aggressiv, du blir mindre känslig. Så 
det är så mycket som är negativt. (M; TM) 
 

Förutom att TM-gruppen i huvudsak talar om negativa erfarenheter efter tvångs-
ingripandet så innehåller deras berättelser också dubbelt så många referenser till sådana 
erfarenheter. Detta kan betyda att de före tvångsomhändertagandet inte upplevde 
narkotikabruket som särskilt problematiskt. Det kan också vara ett sätt att förmedla att 
det aktuella tvångsingripandet ej fungerade vid den tidpunkten och att de vill visa att de 
nu ”vill” sluta missbruka narkotika eftersom de frivilligt sökt sig till vård.  

Avbrott i missbruket som en beredskap till förändring? 
 
Av Tabell 4 och Tablå 1 framgår att fler personer i TMF-gruppen än i TM-gruppen både 
uppger sig ha gjort fler avbrott i missbruket i vuxen ålder och oftare ha deltagit i 
behandling/vårdats för missbruket innan det aktuella tvångsomhändertagandet. Som 
påpekats tidigare kan dessa avbrott utgöra allt ifrån ett motvilligt avstående från drogen 
under en tid, över välbehövliga andningspauser i pressade situationer med intensivt 
missbruk, till seriöst menade försök att sluta missbruka narkotika och i grunden 
förändra levnadssättet. Berättelserna tyder på att flera faktorer samspelar när 
missbrukaren skall börja fundera över en radikal förändring i sitt sätt att leva. För att ett 
avbrott skall ses som, eller bli, ett seriöst förändringsförsök krävs att de upplevda 
negativa konsekvenserna av missbruket överflyglar dess positiva aspekter. Dessutom 
måste de alternativ som skall fungera som en ersättning till drogen också framstå som 
tilldragande, trovärdiga och realistiska att uppnå och värda den ansträngning det innebär 
att genomföra de många gånger djupt livsingripande förändringar som följer med detta 
att sluta använda drogen. Då kan uppehållen i missbruket bli mer frekventa och längre 
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och utgöra steg i en förändringsprocess. Så här berättar en man som gjort flera avbrott i 
missbruket: 
 

Någonting vände i mitt sinne då. Jag ville nog försöka lägga av då. Jag förstod att det här var 
inte kul. Jag ville inte vara beroende av det. Men det hjälpte ju inte. Jag var torsk och det vart 
värre och sämre och värre och sämre. Det kom i vågor. Efter att dom där åren hade gått så 
började jag kunna tända av och då kunde jag vara drogfri i ett tag. Och sen när jag tog igen 
så vände jag upp och ner på hela mig så då tände jag på som bara den. Det var väldigt jobbigt 
att tända av och tända på och tända av och tända på. Det slet väldigt mycket på mig kommer 
jag ihåg. Jag visste inte vad jag skulle göra. Man försökte med alla möjliga droger hit och 
dit. Jag trodde att jag lade av med den ena drogen fast så började jag ju bara med den andra 
drogen. Jag gick från det ena till det andra. Tabletter, alkohol, amfetamin och heroin. Så då 
var jag en riktig blandmissbrukare ett tag även om jag också var helt drogfri under kortare 
perioder. (M; TMF) 

 
Att ”lägga in sig på avgiftning” är ett sätt att för en tid komma ifrån missbruket. 
Påtryckningar från myndigheter med hot om negativa konsekvenser i form av 
tvångsvård eller indragande av stöd och hjälp kan få missbrukaren att söka sig till 
avgiftning. Det kan även ”börja brännas” i missbrukarens egen krets som gör att 
hon/han söker sig bort ifrån missbruksarenan. Avgiftning kan också vara en första länk i 
ett längre frigörelseförsök i syfte att komma bort från missbruket. Ibland spricker kedjan 
redan under avgiftningen medan den nästa gång leder till fortsatt frivillig vård för 
missbruket. Intervjupersonen fortsätter sin berättelse: 
 

Ja och sen så kom jag väl in på avgiftningen och fick fin kontakt med personalen där. Så då 
tyckte jag att det fanns en chans någonstans. Så dit återkom jag många gånger. Jag stannade 
där väldigt långa tider. Minst tre veckor i alla fall och det är ju ovanligt bland missbrukare. 
Ett par dagar brukar det vara. Ja, sen så efter några gånger så började det här med behandling 
göra sig mer bekant. Jag hade väldigt svårt att identifiera mig med behandling till en början. 
Jag hade ju alltid trott att jag kunde lägga av själv. Så min första behandling var på X i tre 
månader. Och det var bra. Väldigt bra. (M; TMF) 

 
Händelseförloppet i ovanstående berättelse är inte heller ovanligt för de andra 
personerna i TMF-gruppen. De flesta gör flera försök att komma ifrån missbruket och 
lyckas ibland leva drogfria för en tid: 
 

Jag har ju knarkat i tre omgångar kan man säga. Och det har varit olika anledningar varje 
gång till varför jag slutade knarka. Första gången var ju för att jag blev troende och fick en 
helt ny umgängeskrets. Liksom sögs upp i en gemenskap. Andra gången fick jag barn och 
det blev ju mer varaktigt. Och tredje gången vart jag sjuk. (K; TMF) 

 
Det är endast två personer i TMF-gruppen som uppger att de aldrig tagit del av någon 
form av frivillig vård för narkotikamissbruket i vuxen ålder före det aktuella 
tvångsomhändertagandet. I TM-gruppen gäller detta för sex personer: 
 

Ja sen ungdomsvårdsskola. Jag var där i ett halvår, sen hem igen och efter det kåken. 
Satt jag väl inne på kåken efter det då. Ibland ett år ute och sen satt jag väl två år igen 
då. Ibland längre straff ibland kortare straff. Och sen fixade man familj då, någon tjej 
man träffat. En del tjejer som man träffat har haft barn. Har man haft familj ett tag 
och familjeliv. Och sen fick jag barn med en tjej jag träffade. Och sen har det varit 
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kåken till och från. Sen separerade vi och då började jag knarka litet mer. Kraftigare 
då. På ett annat sätt. (M; TM)  
 

Missbrukarlivet och vägen till tvånget i sammanfattning 
 
Sammantaget utifrån de resultat som redovisats i detta avsnitt tonar en bild fram av två 
grupper som, utöver de starkt olikartade värderingarna av det aktuella tvångsin-
gripandet, också skiljer sig åt i flera avseenden med potentiell relevans för hur de kom 
att uppleva LVM-vården. Det gäller både uppväxt och drogdebut, livet som missbrukare 
och vägen till tvånget. I TMF-gruppen är övervägande delen kvinnor och de flesta i 
gruppen växer upp under svåra omständigheter. Flera växer upp i en miljö som präglas 
av föräldrarnas missbruk. De flesta beskriver problem i hemmiljön kombinerat med 
otrygghetskänslor som bidragande orsaker till att de börjar missbruka narkotika. 
Kvinnorna blir mödrar under den tid i livet då de missbrukar droger och deras barn tas 
ifrån dem. Fem av kvinnorna finansierar i perioder missbruket genom att prostituera sig. 
De får relativt tidigt en insikt i att de har narkotikaproblem och de allra flesta gör ett 
eller flera allvarliga försök att sluta missbruka narkotika. Sex av de åtta kvinnorna har 
vid olika tillfällen vårdats frivilligt för missbruket och tre av dem har också varit 
tvångsomhändertagna av samma orsak tidigare. De två männen i gruppen hänvisar även 
de till familjeförhållanden som en bidragande faktor till att de började använda droger. 
De inser tidigt att de har narkotikaproblem och gör flera försök att komma ur 
narkotikamissbruket på frivillig väg. De har båda tvångsvårdats vid tidigare tillfällen. 
Personerna i den här gruppen tvångsomhändertas vid en tidpunkt då de under lång tid 
missbrukat narkotika och gjort aktiva försök att sluta missbruka. Åren närmast före 
tvångsomhändertagandet missbrukar de intensivt och de mår dåligt psykiskt. De 
befinner sig också i en utsatt situation i ekonomiskt och materiellt hänseende.  
 
I TM-gruppen är övervägande delen män och de flesta i gruppen är barn till invandrare. 
I barn- och ungdomsåren var flertalet i gruppen omhändertagna av samhället för vård av 
olika slag och de berättar om återkommande uppbrott från hemmiljön. 
Narkotikadebuten ser de som en följd av familjeproblem samt att de av myndigheterna 
blev tvingade att flytta hemifrån vid tidig ålder och kom att umgås med ”fel sorts” 
kamrater. Få av dem uppger sig före tjugofem års ålder ha insett att de hade 
narkotikaproblem och flertalet gjorde heller inget allvarligt försök, vare sig på frivillig 
väg eller genom tvång, att komma ur narkotikamissbruket före det undersökta 
tvångsomhändertagandet. Flera avtjänar i stället fängelsestraff. De tre kvinnorna i den 
här undergruppen liknar männen i de avseenden som undersökts. Det verkar som om 
tvångsvården för flertalet i den här gruppen sattes in vid en tidpunkt då deras 
narkotikamissbruk inte pågått lika länge och inte fått lika allvarliga konsekvenser som 
för individerna i TMF-gruppen. Deras missbruk ökar i intensitet året före 
tvångsomhändertagandet och de legala problemen och materiella svårigheterna ökar 
också markant på ganska kort tid vilket kan tyda på att omhändertagandet för gruppen 
var av mer akut karaktär. Samtidigt bör det påminnas om att berättelserna färgats av 
vetskapen om vad som hände efter tvångsingripandet och situationen vid 
intervjutillfället. I nästa avsnitt av resultatredovisningen beskrivs tvångsomhänder-
tagandet och intervjupersonernas upplevelse av detsamma. 
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Tvångsomhändertagandet enligt formulärdata 
 
Den LVM-vård de nitton13 intervjuade berättar om har ägt rum på åtta paragraf 23-hem 
belägna i stadsmiljö så väl som på landsbygd från norr till söder i landet. De intervjuade 
har alla vårdats kortare eller längre tider på låsta avdelningar. De allra flesta har också 
erfarenhet av vård på öppna avdelningar. En del har endast vårdats tillsammans med 
andra tvångsomhändertagna missbrukare medan andra har tillbringat delar av vårdtiden 
tillsammans med missbrukare som sökt frivilligt till institutionerna. Direkta 
behandlingsinsatser, med syfte att påverka drogmissbruket, har enligt de intervjuade 
varit mycket sällsynta vid de institutioner som är representerade i undersökningen, 
åtminstone under den tid de själva vårdats där.  
 
I screeningintervjun avgav intervjupersonerna ett helhetsomdöme om det tvångsom-
händertagande som skulle undersökas i studien. Vid den personliga intervjun fick 
intervjupersonerna först fritt berätta om sina samlade intryck av 
tvångsomhändertagandet och därefter besvarades frågor om vårdinnehållet utifrån en 
lista med inslag som kan förekomma på en LVM-institution. Syftet med denna ordning 
var att de intervjuades berättelser inte skulle påverkas av de standardiserade frågorna 
om vårdinnehållet. Av läsbarhetsskäl presenteras analyserna dock i omvänd ordning. 
Frågeformuläret omfattade totalt 21 företeelser. Intervjupersonerna fick i tur och 
ordning ange om de varit med om eller deltagit i respektive företeelse, göra en värdering 
på en femgradig skala av hur viktiga, i positiv eller negativ bemärkelse, dessa varit för 
dem samt slutligen mer konkret kommentera inslagens betydelse. De intervjuade hade 
också möjlighet att själva lägga till vårdinslag, aktiviteter eller upplevelser som inte 
fanns upptagna i formuläret men som de tyckt varit betydelsefulla i den ena eller andra 
riktningen. Tabell 5 visar de inslag som av minst hälften i någondera gruppen 
värderades positivt eller negativt. Övriga inslag på listan förekom inte på de aktuella 
institutionerna, hade intervjupersonerna själva ej deltagit i eller så värderade endast 
någon enstaka person dessa och de tas därför ej med i redovisningen. 
  

                                                 
13 En person tvångsomhändertogs enligt annan lag innan LVM trädde i kraft och ingår därför ej i 
redovisningen i detta kapitel. 
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Tabell 5. Övergripande omdöme av LVM-vården och positiv värdering av olika inslag i LVM-vården för grupp TMF 
(Tvångsvårdade och MissbruksFria) och grupp TM (Tvångsvårdade med fortsatt Missbruk). 
 
 Grupp TMF 

(n=9)* 
Grupp TM 

(n=10) 
Totalt 
(n=19) 

    
Helhetsomdöme av LVM-vården:    
Mycket positiv 8 - 8 
Övervägande positiv 1 - 1 
Mycket negativ - 6 6 
Övervägande negativ - 4 4 
    
Positiv värdering av inslag i LVM-vården:    
Enskilda samtal/terapi 6 2 8 
Fysisk träning/motion 5 7 12 
Relation till enskild behandlare 6 5 11 
Relation till annan intagen person 5 5 5 
Omhändertagande miljö 6 3 9 
Drogfri miljö 6 3 9 
Inlåsningen i sig 6 4 10 
IP blev motiverad söka frivillig vård 7 - 7 
IP fick hjälp att hitta ”rätt” frivillig vård 5 1 6 
* Den person som tvångsomhändertogs enligt annan lag innan LVM-lagen trädde i kraft ingår ej i redovisningen 
 
Hur skiljer sig TMF-gruppen från TM-gruppen enligt formulärdata? 
 
När det gäller den värdering av de olika inslagen i vården som redovisas i Tabell 5 
nämner en person i TMF-gruppen en terapimetod som värdefull medan de andra i stället 
talar gott om de enskilda samtal som de för med medlemmar ur personalgruppen. 
Många värderar också relationen till någon enskild behandlare högt. Flertalet anser att 
inlåsningen är bra, eller till och med nödvändig, under den första tiden av 
omhändertagandet. De blir bemötta med värme och sympati av personalen. Enligt de 
kommentarer som ges i anslutning till formulärsvaren är det positiva med den drogfria 
miljön för TMF-gruppen att de slipper frestelser i form av droger. De anser att de blir 
motiverade att söka och hitta rätt sorts fortsatt frivillig hjälp för sitt missbruk.  

 

TM-gruppens värdering och kommentarer till olika inslag är påtagligt annorlunda. I den 
här gruppen uppskattar de flesta att fysisk träning/motion förekommer på institutionen, 
vilket enligt kommentarerna är det samma som att bygga upp musklerna på gym. Mer 
än hälften av gruppen är negativa till inlåsningen i sig. För dem som inte är helt 
negativa till inlåsningen har det positiva med denna varit att de blivit förhindrade att 
missbruka en tid och därigenom fått ett välbehövligt avbrott i drogmissbruket vilket gör 
”att man kommer ner i varv” eller ”överlever och kan gå vidare”, underförstått att man 
efter LVM-vistelsen kan fortsätta leva som man gjort tidigare. Motiverad till att söka 
vidare frivillig hjälp är det ingen som blir och det kommenteras med uttryck som 
”snarare tvärtom” eller att ”man drar sig för att söka hjälp efteråt” d.v.s. 
intervjupersonerna i denna grupp avskräcks från att söka vidare frivillig vård i 
anslutning till LVM-vården. Fem av tio i gruppen menar dock att relationen till en 
enskild behandlare och till någon annan intagen klient i någon mening varit positiv. 
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Tvångsomhändertagandet med egna ord 
 
När intervjupersonerna gör sina fria sammanfattningar i berättelsens form av det 
undersökta tvångsomhändertagandet framstår inte detta som så entydigt svart eller vitt 
som det kan uppfattas vara utifrån gruppindelningen och svaren i frågeformuläret. De 
kvalitativa data ger utförligare och mer konkret information om det som upplevdes som 
bra eller dåligt med omhändertagandet. Trots det antingen i huvudsak positiva eller 
negativa huvudomdömet av vården beskrivs här även ogynnsamma inslag och 
upplevelser i de positiva framställningarna och gynnsamma i de negativa framställ-
ningarna av tvångsomhändertagandet. De företeelser intervjupersonerna berättar om är i 
huvudsak desamma som de senare skattar i frågeformuläret och de som kännetecknar 
LVM-institutionen som en total institution. Det är hur regelverket styr vistelsen på 
institutionen och sätter sin prägel på individens upplevelse av omhändertagandet. 
Vidare talar de om möjligheten och förmågan hos de anställda att motivera den 
tvångsintagne till att söka fortsatt frivillig vård som en hjälp på vägen till drogfrihet. De 
beskriver också hur det är när ”ett stort antal individer i samma situation, avskärmade 
från resten av samhället för en viss tid, lever tillsammans på ett slutet formellt 
administrativt sätt” (Sundin, a.a. sid. 29), d.v.s. vad som kan hända på en LVM-
institution när många missbrukare mot sin vilja låses in på ett och samma ställe och 
under lång tid är hänvisade till varandra tjugofyra timmar om dygnet. Slutligen berättar 
intervjupersonerna om hur lagens bestämda syfte uppfylls, d.v.s. om missbruket avbryts 
och om de blir motiverad att söka frivillig vård. 

De intervjuades syn på regelverket 
 
En LVM-institution skall vara drogfri. Paragraferna 31, 32 och 33 under rubriken 
”Särskilda befogenheter” i LVM-lagen behandlar de åtgärder som får vidtas gentemot 
klienterna för att kravet på drogfrihet skall kunna uppfyllas. ”Den som vårdas enligt 
denna lag i ett LVM-hem får inte inneha alkoholhaltiga drycker, narkotika eller flyktiga 
lösningsmedel eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade 
att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.” (§ 31) Vidare sägs 
det att klienten inte heller får inneha något annat som kan vara till men för vården eller 
ordningen vid hemmet. Sådan egendom får omhändertas. För att denna ordning skall 
kunna upprätthållas och ”om det anses påkallat, får den som vårdas enligt denna lag 
kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, när han kommer till LVM-hemmet (…)” (§ 
32 LVM). Klienten skall stanna kvar på institutionen tills hon/han bedöms vara 
motiverad att acceptera fortsatt frivillig vård eller tills vårdtiden gått ut. Alla i den här 
studien har vårdats i LVM-hem för särskilt noggrann tillsyn och § 34 i LVM lyder: 
”Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt noggrann tillsyn får 
hindras lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning som är nödvändig för 
att vården skall kunna genomföras.” Hans rörelsefrihet får också inskränkas när det 
behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Regelverket finns till 
hjälp för att personalen skall kunna utföra sitt arbete och det styr i stora delar det dagliga 
livet på institutionen. Det betyder i klartext bl.a. inskränkningar i klientens rörelsefrihet, 
både i förhållande till yttervärlden och ibland till övriga inne på institutionen, ytlig 
kroppsvisitation av klienten och drogkontroll genom urinprovstagningar, visitation av 
kläder, andra personliga tillhörigheter och gåvor till klienten samt ramar för hur 
postförsändelser, telefonsamtal och besök får tas emot. I berättelserna finns en klar 
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skiljelinje mellan TMF-gruppen och TM-gruppen i uppfattningen om den drogfria 
miljön. I TMF-gruppen menar man att det var relativt sällsynt att det förekom droger på 
institutionerna och att detta var en viktig första förutsättning för dem i vägen ut ur 
missbruket. Så här berättar en person som trots att han tycker att det är bra att miljön är 
drogfri upplever metoden för att upprätthålla denna som förödmjukande och hur han in 
på bara skinnet blir avskalad och även fråntagen sina få personliga ägodelar vid det 
första mötet med LVM-institutionen och dess personal: 

 
Så kommer man dit då och så gräver dom i häcken på en. Dom kan väl åtminstone ge en ett 
par timmar och man kan få komma in i ett rum och prata med någon först. Få kontakt med 
någon person. Utse någon kontaktman åtminstone. Inte bara rätt in i duschen. Dom behöver 
inte ta in en direkt på avdelningen men dom kan väl ha något trevligt mottagningsrum. Inte 
bara en mottagningsbastu eller mottagningsdusch. Det var, det upplevde jag väldigt, då höll 
ja på att få spelet. Och det kan jag tänka mig att de flesta upplever. För det står ju då två, tre 
plitar och glor på en medan den fjärde strippar av en i princip och plockar av en allt. Och 
allting man har med sig, det är inte speciellt mycket, får man inte ta med sig in. Man får inte 
ens behålla de kalsonger man har på sig. Jag anser det vidrigt att använda andras kalsonger 
även om de är tvättade. Och det är ju sånt som går runt därinne. Så det tycker jag dom kan ta 
hand om bättre. Just transporten dit och omhändertagandet när man kommer dit kan dom ta 
och ändra på. (M; TMF) 

 
Ett annat medel för att kontrollera huruvida droger förekommer på institutionen är att 
klienten lämnar urinprov. Så här berättar en person som är mycket negativ till att han 
omhändertogs: 
 

Och där skulle dom strula med mig då. Jag skulle pissa och så där. Men det vart nåt skumt 
när jag pissade och dom tvivlade på mig. Jag fuskade med provet. Så var det. Och till sist så 
tröttnade jag. Till sist så pallade jag inte så då drog jag. (M; TM) 

 
Förflyttning av klienter mellan olika LVM-hem får också ske ”om det anses lämpligt ur 
vårdsynpunkt och om den som förestår vården vid det andra hemmet samtycker till 
överflyttning”. (§ 25 LVM) En förflyttning innebär oftast i praktiken en åtgärd av 
disciplinär karaktär för den förflyttade och sker utifrån en skyddsaspekt för övriga 
klienter och personal. En av intervjupersonerna berättar om en händelse där båda 
paragraferna 34 och 25 tillämpas: 
 

Ja, det vart litet bråk, så dom blev rädda för mig. I alla fall så blev det slutna avdelningen och 
så fick jag spel där och så förflyttning till det andra LVM-hemmet. (M; TM) 

 
De intervjuade i TMF-gruppen har vid intervjutillfället varit drogfria i några år efter 
tvångsvården. När de ser tillbaka på frihetsberövandet beskriver de detta i första hand 
som ett initialt hjälpmedel till drogfrihet för dem under den första tiden av vistelsen på 
LVM-hemmet. Inlåsningen beskrivs som en befrielse, trots att flera i samma andetag 
paradoxalt nog säger sig vara negativt inställda till frihetsberövande som sådant. Vid 
intervjutillfället menar de dock att detta var något som just då krävdes för att de skulle 
kunna hålla sig borta från drogerna. De berättar att de inte hade förmågan att avstå från 
narkotikan av egen viljekraft. De kunde utnyttja inlåsningen på ett för dem konstruktivt 
sätt. De beskriver hur de får en välbehövlig andningspaus och kan i och med detta till 
viss del börja slappna av. Någon annan tar under en period över ansvaret kring olika 
beslut rörande deras liv. De får en tids vila i drogfrihet med möjlighet till nykter 
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eftertanke. Med hjälp av frihetsberövandet stannar individerna upp så pass länge att de 
kan göra ett viktigt val opåverkade av droger. Efter en tid upptäcker de att det går att 
leva och fungera utan droger, till att börja med åtminstone hjälpligt i en skyddad miljö. I 
intervjuerna kommer deras syn på inlåsningen till uttryck på bl.a. följande sätt: 

 
Jätteviktigt! Jag hade inte stannat kvar annars. (K; TMF)  

 
eller  

 
LVM-et tyckte jag var bra för att man låstes in och att man inte kunde få tag på knark. Då 
blir man litet klarare i huvudet och kan fundera på vad man skall göra vidare. (K; TMF)  

 
Ett tredje sätt att se på inlåsningen är: 

 
Man får klarna till i skallen och det sänder en signal att ´du knarkar så djävligt lille vän att de 
är tvungna att låsa in dig i ett halvår´. (M; TMF)  

 
Men de minns också att vid tiden för tvånget var det inte alltid så enkelt och smärtfritt 
att anpassa sig till den beskurna rörelsefriheten:  
 

Sluta droga det hade jag försökt många gånger men det hade inte lyckats. Man vill väl 
innerst inne göra det, men det är jättesvårt. Det som fick mig att sluta var LVM-et. Jag hade 
aldrig tagit mig till avgiftningen själv. Det var min syster som såg till att jag kom till LVM-
hemmet. Det var ju tvång! Dom två första månaderna därinne ville jag bara ut. Det var det 
hemskaste ---- ja ut därifrån, men det var ju låst! Jag ville bort från LVM-hemmet! Från det 
där instängda. (K; TMF)  

 
I TM-gruppen fortsatte alla att missbruka narkotika i flera år efter tvångs-
omhändertagandet. I den gruppen talar intervjupersonerna mest om frihetsberövandet i 
negativa termer. Inlåsningen fungerar inte som hjälp för dem just i det ögonblicket. De 
förstår inte ens alla gånger varför de döms till tvångsvård och låses in. Ett fängelsestraff 
är för dem mer begripligt. Det får man för att man begått brott. Att dömas till LVM-vård 
och frihetsberövande ställer sig flera i den här gruppen helt oförstående till eftersom de 
menar att de inte har begått något brott: 

 
Folk upplever det som straff och inte som vård. Många säger det och jag tycker det också. 
Om man åker dit för stöld eller narkotikabrott sitter man kanske två månader, max fyra 
månader. Men där sitter man sex månader för någonting man inte gjort. Jag upplevde det 
som straff. (M; TM)  

 
Dom sista fem veckorna fick jag komma till en öppen avdelning. Nä, man känner det som 
att, ja, hade jag fått en dom för att jag hade gjort något fel och fått sex månaders fängelse så 
hade jag godtagit det. Men att sitta inlåst på ett sånt ställe för ingenting det skapade bara 
motstånd. Ja till myndigheter och sådana. Att de kan göra så med människor det fattar jag 
inte. Jag har aldrig mått så dåligt! (K; TM) 

 
Motvilja, trots och aggressioner blockerar intervjupersonerna och gör dem oemottagliga 
för någon påverkan i positiv riktning. Några beskriver hur energin används till att på 
alla sätt bevara sin stolthet och integritet samt att med näbbar och klor visa att de inte 
accepterar den orättvisa som de tycker sig ha blivit utsatta för. Ett sätt är att använda 
droger på institutionen, ett annat är att rymma: 
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Folk rymde ju! Och det är ju inte att undra på när det är, ja rena dårsjukhuset. (M; TM)  
 
Och dom tog sig ju ut där. Tog skruvmejslar och hotade personal. Hotade sig ut med vassa 
föremål som vapen. (K; TMF)  

 
Jag stack ut och träffade polarna, gjorde ´business´, bodde på hotell och så torskade jag igen 
och hamnade på X. Ja, det var samma sak igen, först avgiftningen då. (M; TM) 

 
De i TM-gruppen som inte aktivt och öppet protesterar mot inlåsningen använder sig av 
en annan strategi för att inte ”låta sig knäckas”. De bidar sin tid och anpassar sig på 
ytan. De ser till att de kommer i form till utskrivningen med hjälp av de regelbundna 
måltider som serveras, styrketräningen på institutionens gymnastikanläggning och den 
vila som erbjuds. I övrigt inväntar de passivt slutet på vårdtiden: 
 

Det som var bra var att vi fick ju mat, träna och sova och så där. (M; TM) 
 
Äh, det var bara sex månaders straff. Sitta av och mucka. Sen var det inget mer. Det var bara 
för stunden, för att förvara en. (M; TM) 
 

En man i den här gruppen beskriver med följande ord sin syn på tvångsingripandet, 
inlåsningen och chansen att genom tvång förvandlas till en drogfri person: 
 

Jättesvårt att svara på faktiskt. Därför att grunderna till att man får ett LVM, som jag har 
fattat det, är att man lever så pass destruktivt att man inte kan hejda sig själv. Men jag tror att 
till en början så trappas destruktiviteten och känslan av vanmakt upp. Det krävs rätt mycket 
för att man skall kunna bryta destruktiviteten och vanmakten. Och känslan av vanmakt ökar 
naturligtvis när man blir omhändertagen och tvångsvårdad. Så det där är en jättesvår nöt att 
knäcka. Just att du till en början blir ifråntagen allt ansvar, kontroll och makt över ditt liv. 
Sen så måste man på något sätt i tvångsvården få tillbaka litet grann av det här. Hur? Det vet 
jag inte, men jag tror det är där det börjar. Känner man sig oförmögen att påverka sitt liv så 
är det ju väldigt svårt att delta i en uppbyggnad och ett förändringsarbete. Jag tror det är 
jättesvårt att känna sig motiverad. Att börja göra det. För som jag har fattat det så skall 
tvångsvården motivera till fortsatt frivillig behandling. Det tror jag är jättesvårt när man är 
inlåst. Samtidigt som detta är en nödvändighet för att bryta destruktiviteten. Oftast så trappas 
ju denna upp i och med att man blir fråntagen allt ansvar. Det är så lätt att det trappas upp. 
Det blir så konstigt. Det är just därför ännu viktigare att man är inlåst eftersom 
destruktiviteten trappas upp samtidigt som inlåsningen skapar mer destruktivitet. Det är 
verkligen en kärnfråga i tvångsvården skulle jag vilja påstå. Det går inte att tvinga någon till 
förändring! (M; TM) 
 

Citatet belyser väl det som kan ses som en av de mest grundläggande svårigheterna i 
tvångsvårdsprojektet, nämligen att under yttre tvång förändra en omotiverad 
drogmissbrukare till en som av egen inre fri vilja väljer att försöka finna sig en väg ut ur 
missbruket (jfr Börjeson, 1990). 

De intervjuades syn på de medintagna  

 
Att vårdas på en frivillig missbruksinstitution innebär att de inskrivna lever tillsammans 
med andra människor som alla, i bästa fall, strävar åt samma håll i ett gemensamt 
projekt. Man kan få stöd av och dela erfarenheter med varandra på ett positivt stärkande 
sätt i det förändringsarbete man är där för att påbörja. Man har ett gemensamt mål. Man 
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finner trygghet i samvaron med likasinnade vilket inte sällan resulterar i en stark känsla 
av gemenskap och förtrolighet i klientgruppen. Man kan också på olika sätt undvika 
umgänge med personer man inte fattar sympati för. Fungerar inte detta kan man i sista 
hand lämna institutionen. I slutet av förra resultatavsnittet beskrevs hur grupperna TMF 
och TM i flera avseenden skiljer sig åt vid tvångsomhändertagandet. De framstår vid 
den tidpunkten vara två grupper med olika beredskap eller förmåga till förändring. 
Hypotetiskt finns det en möjlighet att om dessa två grupper skulle ha sammanförts på en 
tvångsinstitution vid ett och samma tillfälle så skulle de inte ha haft något gemensamt 
mål att sträva efter. Vad som kan hända i en sådan klientkonstellation belyses i 
intervjupersonernas minnen om umgänget med andra intagna. När intervjupersonerna i 
berättelserna beskriver hur de kommer ihåg de övriga klienterna framstår dessa som 
personer som inte har för avsikt att just då ändra sina drogvanor. Skillnaden mellan 
grupperna ligger i att man i TMF-gruppen identifierar sig själv som ”motiverad” och de 
andra klienterna som ”omotiverade” medan man i TM-gruppen identifierar både sig 
själv och de andra klienterna som ”omotiverade”. Detta medför att man i de olika 
grupperna intar skilda förhållningssätt eller strategier i umgänget med de andra intagna. 
Så här berättar två kvinnor som uppfattar sig som ”motiverade” vid tvångs-
omhändertagandet: 
 

Ja, det är ju inte så kul att vara inlåst. Det har ju sina negativa sidor och det var frustrerande 
att vara ihop med så många negativa människor. Nu tänker jag på missbrukarna. Det var 
mycket det att man måste hålla färgen inför dom andra. Man kunde inte vara för djävla 
ambitiös på att vilja sluta missbruka. (K; TMF) 

 
Jag var ju motiverad och det var många där på avdelningen som inte var motiverade. Jag 
tycker att man skall sära på dem helt och hållet, dom som är motiverade och dom som inte är 
motiverade. Jag tycker att man skall ha dom på olika avdelningar. För den gruppen som inte 
är motiverad drar ner stämningen så förbannat för dom som är motiverade. Det är ju så pass 
att dom motiverade skäms för att säga att jag faktiskt trivs här. Man skäms ju för det, för det 
ska ju vara dåligt. (K; TMF)  

 
Ett annat exempel på visad förmåga att, trots grupptryck, handskas med påfrestande 
situationer och kamratrelationer berättar en tredje kvinna om som också tycker att hon 
var motiverad: 
 

Så alla rymde utom jag, som inte ville rymma, och en annan som låg och sov, och inte heller 
ville rymma, och som det var muck för snart. Men jag hjälpte till! (K; TMF) 
 

I TM-gruppen är man däremot en i ”de omotiverades gäng” och här skapar man 
kontakter för framtida behov: 
 

Första gången jag kom i kontakt med sprutan var på LVM-hemmet. Så fort jag kom därifrån 
köpte jag en spruta och då började jag injicera hela tiden. Fanns det ingen spruta så var det 
nästan ingen ide. Det vart liksom meningslöst att knarka utan spruta. När jag blev utskriven 
från LVM-hemmet började jag att träffa folk jag redan träffat på LVM-hemmet. Dom som 
var i stan, på Plattan. Dom där gamla narkomanerna, fyrtio, femtio år, som hållit på längre 
tid. Du fortsätter kontakten utanför hemmet också. (M; TM) 

 
Om man är i den åldern som jag var då, jag hade precis fyllt tjugoett år, då är man ganska 
lättpåverkad. Då fick man faktiskt mycket kamrater där på LVM-hemmet. Man lyssnade på 
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dom som var äldre när man satt i rökrummet och spelade spel och kort. Ja, man hörde det där 
snacket hela tiden av folk som kanske var tio år äldre än man själv var och man var inte ett 
dugg motiverad att lägga av själv heller. Så för min del så fungerade det så att jag fick fler 
kontakter i narkotikasvängen. Så till sist så ledde det till att jag muckade därifrån och åkte 
rakt hem och började tända på. (M; TM) 

De intervjuades syn på motivation och personal  
 
I den här studien menar de intervjuade, med ett undantag, att det inte förekommer någon 
vårdmetod, motivationsmetod eller behandlingsmetod på institutionerna vid det tillfälle 
de är tvångsomhändertagna där. I stället talar man i båda grupperna i termer av 
förvaring, vila, hämta krafter, bygga upp sig fysiskt och psykiskt och tid att tänka efter, i 
både positiv och negativ bemärkelse (jfr. Ekendahl, 2001). I TMF-gruppen anser 
visserligen övervägande delen enligt formulärsvaren att ”man blev motiverad” att söka 
frivillig behandling i anslutning till LVM-vården. Men i berättelserna ges ingen 
beskrivning av, eller klarhet i, vad detta innebär (jfr. Billinger, 2000). En möjlig 
förklaring är, som analysen i föregående kapitel antytt, att man i den här gruppen redan 
innan tvångsingripandet är villig att försöka lägga missbruket bakom sig, något som 
också kommer till uttryck i följande två citat: 
 

Jag försökte ta livet av mig många gånger. För jag var så less, så djävla less på heroinet. 
Många gånger så grinade jag på morgonen, inte för att det inte fanns några droger utan för att 
det var så djävla jobbigt att behöva sticka sig i armen och vara sjuk varje morgon och inte bli 
frisk förrän jag stuckit mig i armen. (K; TMF) 
 
Nämen jag ville ju inte! Alla dom där åren ville jag sluta egentligen hela tiden. Jag lade in 
mig på avgiftningar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Jag var på flera behandlingar och jag 
ville egentligen sluta knarka hela tiden. (K; TMF) 

 
Så här berättar ytterligare en kvinna i gruppen om hur hon tänkte en tidig 
försommarmorgon en månad innan hon blev tvångsomhändertagen då hon stod på 
Sergels Torg och väntade på att få handla narkotika: 

 
Jag stod på Plattan och tänkte ´Herregud! Jag vill inte tillbringa sommaren här´! (K; TMF) 
 

Förutom de positiva elementen i LVM-vistelsen som redan tidigare redovisats betonar 
personerna i den här gruppen relationen till någon/några ur personalgruppen. De talar 
om ett varmt bemötande, förståelse, omvårdnad samt de samtal man för tillsammans. 
Man minns att när man i början av vistelsen är ensam, rädd, ilsken, ledsen, 
ångestladdad, abstinent, skör, utsliten och förvirrad blir man respektfullt bemött och 
omskött. Vid vilken tid på dygnet det än månde vara finns åtminstone en annan person 
man kan vända sig till med den vanmakt och förtvivlan man då känner. Därefter, allt 
eftersom tiden går, börjar man tillsammans med någon ur personalgruppen också att 
kunna ta itu med saker rörande den eventuellt fortsatta frivilliga vården eller bara 
samtala om, och reda ut, vardagens trivialiteter. Detta beskrivs som ett första steg i att, 
utan att vara påverkad av droger, på ett relativt normalt sätt börja umgås med andra 
”normala” människor: 
 

För övrigt när man kommer ifrån den där låsta avdelningen så var det väldigt underbart. Jag 
tror jag hade två eller tre kontaktmän och det är väldigt viktigt. Och det skall vara litet som 
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så, att om det inte funkar och man vill ha en annan kontaktman så skall det vara fritt val så 
att man hittar någon man trivs med. Det är väldigt viktigt med den personliga kontakten. 
Med pratstunder och så där. Det var inte terapi men man kunde sitta ner och snacka. Göra 
saker tillsammans. Åka ut och göra saker tillsammans. En person som följer en hela tiden. 
Även följer en efter LVM-et vilket dom gjorde. Inte nu, men ett eller två år efter. Vi har ju 
telefonkontakt. Personalen får ett stort plus. (M; TMF) 

 
Dom stöttade mig och hjälpte mig. Det går att göra en hur lång lista som helst. Det är så svårt 
att beskriva så att det inte blir för långt. Dom såg aldrig ner på mig för att jag var ex-
narkoman, eller narkoman, utan dom behandlade mig som folk. Som vem som helst fast i en 
litet udda situation. Och dom gav aldrig upp hoppet om mig. Hjälpte mig med praktiska 
saker som man går och funderar på. Hur blir det då om jag åker dit? Hur fungerar sånt och 
sånt och hur gör man sen då? Hur gör vanligt folk, si eller så, ute i det vanliga livet? Man 
kunde alltid gå till någon av dom och prata. Det fanns alltid någon till hands så ordet hjälpa 
har ett väldigt brett register. (M; TMF) 

 
Dom såg ju att dom kunde lita på mig för jag var ju inte rymningsbenägen. Så jag fick vara 
ute mer och mer på promenader och åka till stan och handla och jympa med dom. Jag fick 
köpa böcker så att jag kunde läsa språk med en i personalen. Men det var ju mycket bättre på 
den mer öppna avdelningen jag kom till sen. Det var skitbra där! Det var bara kvinnlig 
personal och dom var helt fantastiska! Underbara människor! Jättebra! Dom började gå på 
tai-chi med mig bara för att jag skulle kunna gå på det. Dom ställde verkligen upp på det 
man ville göra och hjälpte till. Så jag var kvar där frivilligt efter LVM-et! (K; TMF) 
 

De personer i TM-gruppen som i frågeformuläret skattat relationen till personalen som 
positiv, gör detta i knappa och relativt neutrala ordalag genom att säga att ”det var väl 
inget fel på personalen” eller att ”personalen gjorde så gott de kunde”. Den andra halvan 
i gruppen har klart negativa omdömen att avge om personalen. Dessa kommer till 
uttryck i beskrivningar av de anställda som plitar och idioter och man ifrågasätter också 
deras motiv för att arbeta inom tvångsvården: 
 

Dom som jobbade där var ju helt värdelösa. Man kan tro att dom plockat dom direkt från 
gatan för att jobba där och låsa in folk. Dom var helt utan kompetens. (K; TM)  
 
En del av personalen hade ju inte valt att jobba med oss. Dom låste ju bara och sen var det 
färdigt. Ingen personlig kontakt, inga diskussioner. Det enda svaret man fick var nej. ´Nej, vi 
gör inte det. Nej, vi ska inte det´. (M; TM) 
 

Enstaka händelser eller bemötanden från personalen där de intervjuade känt sig djupt 
kränkta har satt minnesspår hos de negativt inställda i den här gruppen. En av 
intervjupersonerna återkommer hela tiden under intervjun till en speciell händelse som 
överskuggar alla andra minnen hon har från LVM-tiden. Hon berättar om vad som 
utspelar sig när hon efter ett missfall kommer tillbaka från sjukhuset till LVM-hemmet: 

 
Och sedan blev jag körd till LVM-hemmet och inlåst på deras isoleringsavdelning i tre, fyra 
dagar. Då mådde jag väldigt dåligt när jag satt där. Då var jag inte glad. Jag förstår ju 
någonstans att det är den allmänna attityden. Att dom tycker att jag gör illa barnet när jag 
missbrukar. Men dom kopplar inte ihop det här att man inte kan låta bli att missbruka och att 
man oftast har väldigt stor ångest över att man missbrukar samtidigt som man väntar barn. 
Man mår väldigt dåligt över det. Man har redan skuldkänslor och då blir man behandlad av 
omgivningen som -----. Jag kommer ihåg det första som hände när jag kom tillbaka till 
LVM-hemmet. Personalen som skulle sitta hos mig. Så fort hon kom in och bara såg mig så 
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ställde hon sig och skällde på mig. Vilken hemsk människa jag var som kunde knarka trots 
att jag väntade barn och allt som hände mig det skulle jag bara ha. För en värre människa 
hade hon aldrig träffat. Istället för att tänka att man mår väldigt dåligt men att man kan inte 
hjälpa det. Det är ju så det är. (K; TM) 

 
En annan person i samma grupp berättar på följande sätt om det som etsat sig fast i 
minnet hos honom i förhållande till tvångsomhändertagandet: 
 

Jag tycker också att det har skadat mig för när min tjej skulle föda vårt barn fick jag inte vara 
med vid förlossningen. Det fick jag inte fast jag hade varit där i tre månader. Jag var drogfri 
hela dom här tre månaderna. Jag upplevde det som det värsta att jag inte fick vara med om 
förlossningen.  (M; TM) 

 
Ytterligare en man minns följande: 
 

Jag tycker att personalens inställning är att de ser ner på narkomaner. Vi är inte värda lika 
mycket som andra. Vi satt och tittade på TV och snackade droger och en personal, ja han 
bara sa att ´Jag tycker narkomaner kostar samhället för mycket. Det är lika bra att dom får ett 
skott i nacken. Det är mycket billigare.´ Det sa han bara rakt ut. (M; TM) 

De intervjuades syn på LVM som en hjälp till drogfrihet 
 
När intervjupersonerna i TMF-gruppen i berättelsens form summerar sin syn på LVM-
vården satt i relation till det drogfria liv de lever idag kommer detta till uttryck på olika 
sätt. Tre personer som sökte frivillig vård i direkt anslutning till LVM-vården berättar 
att den senare i första hand fungerade som en hjälp att tända av från narkotikan. Detta 
fick i sin tur positiva följder som två av dem uttrycker på följande sätt: 
 

Så jag sökte till ett frivilligt behandlingshem. Hoppades få hjälp där. Men jag hade nästan 
bestämt mig för att sticka från det stället också. Men jag hamnade på landet och därifrån kom 
man inte så lätt. Så det var väl kanske bra det. (K; TMF) 
 
LVM-et som jag fick anser jag var bra för att man låstes in och man kunde absolut inte få tag 
på knark och då blir man litet klarare i huvudet när man tänt av och funderar på vad man 
skall göra vidare sen. Och då tänkte jag att jag ville inte stanna kvar där utan ville åka till 
behandlingshem. (K; TMF) 

 
Tre andra personer som också gick vidare till behandling i direkt anslutning till LVM-
vården menar att tvångsomhändertagandet därmed var direkt livsavgörande för deras del 
och det beskriver de så här: 

 
Ja då måste jag ju säga att det stora avgörandet att komma till skott var LVM-et. Hade jag 
inte fått LVM hade jag inte suttit här idag. Då hade jag varit död. (K; TMF) 
  
Då visste jag också att om jag skulle fortsätta att injicera så skulle jag helt enkelt 
kunna bli så sjuk att jag skulle kunna dö. Jag hade ingen lust att bli opererad för jag 
hade kanske inte ens överlevt det. Jag visste att jag inte på några villkor själv skulle 
klara av att vara nykter. Så jag blev ju väldigt rädd då och fick ett LVM och det är 
jag nästan litet tacksam över. (K; TMF) 

 



 50 
 

 

Dom har i princip räddat livet på mig så jag har så mycket att vara tacksam för. (M; TMF) 

En kvinna sökte frivillig vård, blev istället tvångsomhändertagen och hennes barn 
omhändertogs. Hon rymde upprepade gånger under tvångsomhändertagandet, fortsatte 
drogmissbruket efter LVM-et med större intensitet än tidigare, sökte därefter frivillig 
behandling och ser nu, med tvångsvården på distans, att hon har nytta av en del saker 
hon lärde sig under LVM-vistelsen. En annan kvinna berättar att hon trivdes på LVM-
hemmet och bestämde sig för att ”göra LVM-et helt okey och försöka bli drogfri”. Yttre 
omständigheter från tiden före omhändertagandet hann i kapp henne inne på LVM-
hemmet så hon rymde därifrån och missbrukade då under en kortare tidsperiod. Hon 
sökte efter en tid frivillig vård. I likhet med ovanstående person anser hon nu i efterhand 
att hon fick viss hjälp till drogfrihet under LVM-vistelsen. En av kvinnorna berättar om 
detta på följande sätt: 
 

Dom sådde många frön. Ja man kan säga att jag fick mina verktyg där även om jag inte 
förstod hur jag skulle använda dom på en gång. Utan den kunskapen jag fick där så hade jag 
inte blivit drogfri på den behandling jag var på sen. (K; TMF)  
 

Den nionde personen i gruppen beskriver på ett något avvikande sätt hur 
tvångsomhändertagandet haft en avgörande betydelse för hans drogfrihet idag. Han ville 
nämligen undvika ytterligare ett tvångsomhändertagande som hans socialsekreterare 
redan utlovat om inte det aktuella skulle leda till att han upphörde missbruka narkotika: 
 

Jag har ju en sådan fin socialsekreterare som har satt dom här LVM-en på mig. Som har varit 
den avgörande möjligheten för mig att få chansen att försöka börja lägga av med droger 
ordentligt. Min socialsekreterare sa att ´så fort du blandar in droger igen så sätter jag LVM 
på dig´. Och eftersom hon är en så god vän till mig, annars hade jag nog tagit det på ett annat 
sätt, så visste jag att det fanns en person där ute som sätter ett nytt LVM på mig om jag 
strular till det. Så jag har vetat att jag får hela tiden nya LVM om jag inte sköter mig. Så 
förstod jag på mitt andra LVM att jag kan faktiskt förhindra ett tredje LVM genom att lägga 
av. Så jag la nog av på LVM-hemmet för jag bestämde mig där att nu lägger jag av. (M; 
TMF) 
 

I de berättelser som medlemmarna i TM-gruppen avger framstår tvångs-
omhändertagandet i en annan dager. Åtta av tio personer i den gruppen menar att LVM-
vistelsen inte har haft någon som helst positiv betydelse för deras väg till eventuell 
drogfrihet. Fyra av dem summerar tvånget så här: 
 

Nä, man stängde av i ett halvårs tid. Det liknar en öppen anstalt. Ja förutom den tid du sitter 
på låst avdelning. Det gjorde jag ett par, tre gånger och då är du i princip inlåst och då är det 
som ett fängelse. Det är samma sak. Med den skillnaden då att det skall vara vård. Ja, 
kriminalvården påstår ju också att dom bedriver vård. (M; TM) 

 
Jag upplevde tvångsvården som negativ. Det var min första riktiga kontakt med vården efter 
att jag börjat med heroinet. Jag upplevde det negativt i och med att jag kom för första gången 
och fick kontakt med tunga narkomaner så att säga. För jag var ganska färsk som 
missbrukare av heroin. Bara ett par år, eller ett år. Ett år. Då jag kom på LVM, då vart jag 
inlåst med folk som varit narkomaner i tjugo år kanske. Ja, det var inlåst alltså. Det enda 
snacket som gick därinne var om drogen, kicken och sprutorna. Ja, det var verkligen tvång! 
Verkligen mot min vilja. Jag hade jättesvårt att anpassa mig därinne. (M; TM) 
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Varje dag var förvaring. Och det har inte lett till någonting. Jag var där i sex månader och det 
hände ingenting. När jag blev utskriven därifrån fick jag skjuts från LVM-hemmet till 
bussen. Fick en biljett. Jag hade inget arbete, ingen bostad och ingen planering. (M; TM) 
 
Ja vad skall jag säga om LVM? Det var hemskt för min del. Värdelöst var det. Jag kan förstå 
om man vill ha en lag på, ja tvångsvård då, men inte i sex månader. En avgiftning hade väl 
räckt så man fick en chans att tänka. Men LVM, dom säger att det är vård, men det är ingen 
vård. Det är en placering av missbrukare. Utav missbrukare som har haft mycket tvång förut, 
LVU och fängelse och såna saker. (K; TM) 

 
En man formulerar sig på följande sätt angående nyttan av tvånget: 
 

En heroinist som inte kan tända av själv han kan bli omhändertagen en månad. Tills han tänt 
av, återhämtat sig och sedan kan gå vidare på egen hand. Men sex månader, det är alldeles 
för lång tid och det ger ofta negativa konsekvenser. Men ett par veckor eller en månad 
kanske. Den här avgiftningstiden den är viktig. Det kan vara bra för en heroinist faktiskt. (M; 
TM) 

 
Två personer som är övervägande negativa anser att de ändå hittat någon bra ingrediens 
på LVM-hemmet på vägen till ett eventuellt drogfritt liv. En av dem uttrycker sig så här: 
 

Det är jättesvårt att isolera det som har varit till hjälp i tvångsvården. Vad det skulle vara för 
faktorer. Men jag hade gjort en behandling på X innan. Hade jag inte gjort det så tror jag att 
det hade varit svårare att bryta den destruktivitet jag var inne i när jag kom till LVM-
hemmet. Och vilket jag fortsatte med i början jag var där. Men utav det som erbjöds där så 
var det främst kontakten med engagerad personal som avgjorde om jag skulle fortsätta med 
destruktiviteten eller inte. Och jag hade inte klarat att bryta om jag inte varit på behandling 
tidigare. Jag såg ju många andra som inte klarade det. På något sätt så tycker jag att 
genomgående på dom behandlingar jag har varit på, det gäller tvångsvården också, så har det 
kommit an på mig själv hela tiden. Det som är gemensamt för alla är att jag har mer eller 
mindre tvingats ta ansvar för att behandlingen skall fungera. Det har naturligtvis inte funkat 
eftersom jag har gjort behandlingar flera gånger. Men jag tror ändå att det som har varit 
viktigast på sikt är att man blir tvungen att uppmärksamma att det är jag som har kontrollen 
och makten över mitt liv. Att det är jag som väljer. (M; TM) 

 
Tvånget i sammanfattning 
 
Intervjupersonernas värderingar av och berättelser om tvångsvården skall ses i ljuset av 
livet före detta omhändertagande och vad som hände sedan. TMF-gruppen ser tillbaka 
på vården utifrån ett framgångsperspektiv, d.v.s. de slutade missbruka narkotika efteråt. 
TM-gruppen fortsatte att missbruka narkotika men har nu av egen vilja påbörjat sin väg 
till drogfrihet med hjälp av en frivillig institutionsvistelse. Tillsammans med vad som 
redovisats i de föregående resultatavsnitten blir bilden ändå konsistent. TMF-gruppen 
sätter ”inre” skäl i samband med drogdebuten och inser tidigt att de har drogproblem. 
De har i perioder försökt leva ”normala liv”, de föder barn och barnen omhändertas. De 
missbrukar narkotika länge, gör flera försök att lämna missbruket, upplever missbrukets 
negativa konsekvenser och de har vid tvångsomhändertagandet nått ett personligt 
bottenläge. För dem blir LVM-et en möjlighet som de kan använda sig av. De beskriver 
i det här avsnittet hur de kan ”sätta sig över” de negativa inslagen i vården och ta 
tillvara de goda. De söker frivillig fortsatt vård efter tvånget. TM-gruppen är redan i 
början av livet utsatta för tvång från myndigheternas sida och de är med om upprepade 
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uppbrott från uppväxtmiljön. De sätter ”yttre” skäl i samband med drogdebuten, tycker 
inte att deras missbruk är speciellt allvarligt, har ännu inte upplevt särskilt stora negativa 
konsekvenser av missbruket och har inte heller försökt sluta missbruka tidigare. De 
förstår därmed ej heller varför de blir omhändertagna och ser tvångsingripandet som 
orättfärdigt och de känner sig kränkta. De protesterar mot, eller väljer att ”sitta av”, 
tvångsvården i hopp om att få denna avklarad så smidigt som möjligt för att kunna 
fortsätta droga. Ingen i gruppen söker frivillig vård i samband med tvånget. 
 
Efter tvånget – levnadsomständigheter enligt formulärdata 
 
I detta avsnitt presenteras formulärdata och en analys av missbruksutvecklingen och 
dess negativa konsekvenser, psykisk hälsa samt livshändelser under treårsperioden som 
följde närmast efter tvångsvården. 
 
Tabell 6. Levnadsomständigheter vid intervjutillfället för grupp TMF (Tvångsvårdade och MissbruksFria) och grupp 
TM (Tvångsvårdade med fortsatt Missbruk)  
 
 Grupp TMF 

(n=10) 
Grupp TM 

(n=10) 
Ålder vid intervju (Mv) 38,5 33,4 
Tid (i år) från tvångsingripandet till intervju (Mv) 5,0 5,1 
   
Frivillig behandling/skyddat boende direkt, eller nära i 
tid, efter tvångsingripandet 

 
9 

 
- 

År i missbruk från debut till när detta upphörde (Mv)  17,8 - 
År i missbruk från debut till intervjutillfälle (Mv) - 18,5 

 
Gift/sambo  5 2 
Blivit förälder efter tvångsingripandet∗ 1 - 
Försörjning: arbete/studier/pension/sjukbidrag 10 1 
Kriminalitet/prostitution efter tvångsingripandet  - 9 
Eget boende  9 - 
Hemlös mer än enstaka dagar efter tvångsingripandet - 5 
Umgänge med missbrukare efter  tvångsingripandet - 9 
Boende på institution vid intervjutillfället 1 10 
∗ Uppgiften hämtad från livsberättelsen 
 
Hur skiljer sig TMF-gruppen från TM-gruppen enligt formulärdata? 
 
Att TMF-gruppen och TM-gruppen på flera punkter skiljer sig åt vad gäller 
levnadsomständigheter under tiden mellan tvångsomhändertagandet och intervjun är 
föga häpnadsväckande. Enligt den på förhand givna gruppindelningen har alla i TMF-
gruppen under samma tid, eller större delen av tiden, varit narkotikafria. Det är rimligt 
att förvänta sig förhöjd livskvalitet på olika områden i samband med ett avslutat 
narkotikamissbruk även om detta inte sker med någon automatik. Ett förtydligande av 
siffrorna i Tabell 6 kan vara på sin plats. En person i TMF-gruppen är vid 
intervjutillfället i utslussningsfas efter en behandling för sitt missbruk, vilket förklarar 
siffran nio för ”eget boende” i TMF-gruppen. Personen i fråga har dock varit drogfri 
den stipulerade tid som gällde som ett av inklusionskriterierna i studien. Vid intervjun är 
alla i TM-gruppen i frivillig vård för narkotikamissbruket sedan en kortare tid tillbaka, 
men kan därför ej betraktas som stabilt missbruksfria. De har under större delen av tiden 
från tvångsomhändertagandet till intervjutillfället missbrukat narkotika. De har under 
samma tid ej heller deltagit i någon form av vård över huvud taget. Noteras kan att det 
har i genomsnitt gått fem år sedan tvångsvården för båda grupperna. Personerna i TM-
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gruppen är i genomsnitt några år äldre när de nu söker frivillig vård för missbruket än 
vad personerna i TMF-gruppen var vid tvångsomhändertagandet. Skillnaden i medeltal 
mellan grupperna för år i missbruk är inte särskilt stor. Det betyder att när personerna i 
TM-gruppen nu vid intervjutillfället sökt vård har de missbrukat narkotika i medeltal 
ungefär lika lång tid som TMF-gruppen hade gjort när de blev tvångsomhändertagna.  
 
Som antytts i föregående kapitel sökte flertalet i TMF-gruppen14, till skillnad mot 
personerna i TM-gruppen, frivillig vård antingen i direkt anslutning till15 eller en tid 
efter16 LVM-vården (se också Tabell 6). Sju personer sökte till 
behandlingshem/familjehem. Två personer flyttade in i kollektivboende med 
stödåtgärder, i ena fallet självhjälpsgrupp och i andra fallet öppenvårdsbehandling i 
samband med metadoninställning. 
 
Tidigare i resultatdelen redovisades en översiktlig analys av hur de två gruppernas 
missbruk och livssituation utvecklats i ett antal avseenden under fyraårsperioden 
närmast före det aktuella tvångsingripandet. I Figurerna 6-10 har denna redovisning 
kompletterats med utvecklingen i samma avseenden under treårsperioden efter 
tvångsvården. År fem är året efter det aktuella tvångsingripandet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Missbrukets intensitet.                       Figur 7. Missbruksrelaterade konsekvenser. 
 

     
Figurerna 6 och 7 visar att medan missbruket och dess negativa konsekvenser i princip 
upphörde för TMF-gruppen, förändrades TM-gruppens missbruk endast marginellt 
under treårsperioden närmast efter tvångsvården. Att TMF-gruppens värden inte är noll 
beror dels på att två personer inte blev drogfria direkt efter tvångsvården, dels på att 
båda skalorna innehåller några frågor som fångar potentiellt kvarstående effekter av 
drogbruket (t.ex. hälsomässiga eller ekonomiska problem). 
 
 
 
 

                                                 
14 D.v.s alla utom den person som upphörde med sitt missbruk i samband med psykiatrisk tvångsvård (jfr. 
kapitel 2, Not 4) 
15 Sju personer  
16 Två personer 
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Kurvan i Figur 8 tyder på att den psykiska hälsan 
förbättras avsevärt för medlemmarna i TMF-gruppen 
efter tvångsingripandet, d.v.s. när de upphör att använda 
narkotika, medan den för personerna i TM-gruppen 
snarast ökar.  
 
 
 

 
Figur 8. Psykisk hälsa. Höga poäng  
betyder sämre hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 9. Legala problem.                                       Figur 10. Ekonom./materiella problem.  
 
Kurvan i Figur 9 tyder på att TMF-gruppens besvär med rättsliga instanser i princip 
upphört tre år efter tvångsvården. TM-gruppens kurva indikerar endast en temporär 
förbättring eftersom kurvan vänder upp i slutet av perioden. En liknande tendens som 
för de legala problemen kan märkas för de ekonomiska/materiella händelserna enligt 
Figur 10. 
 
Ovanstående figurer illustrerar, vilket också Tabell 6 avspeglar, att på flera områden 
förbättras livsomständigheterna avsevärt för personerna i TMF-gruppen när de lämnar 
missbruket bakom sig. Vissa fördröjda negativa effekter av missbruket finns dock kvar 
en tid efter att de slutat missbruka. Men oavsett detta så indikerar kurvorna att livet eller 
levnadssituationen normaliseras ju längre tid individerna lägger mellan sig och 
missbruket. Detta kan vara både en följd av och förutsättning för att lösningen blev 
stabil (Blomqvist, 2002a). De förbättringar som TM-gruppen uppvisar i vissa avseenden 
framstår som begränsade och i huvudsak temporära. 
  
Efter tvånget - levnadsomständigheter med egna ord 
 
TMF-gruppen lämnar tvånget bakom sig 
 
I föregående avsnitt berättade de intervjupersoner i TMF-gruppen som vårdats enligt 
LVM att tvångsomhändertagandet på olika sätt innebar en avgörande händelse på deras 
väg till drogfrihet. De menade att tvångsingripandet framför allt var en händelse som 
initialt avbröt missbruket och beredde vägen till fortsatt frivillig vård. När de i efterhand 
berättar om hur det gick till att lämna drogmissbruket uttrycker de sig, i åtta fall av nio, i 
termer av att det är något man bara bestämmer sig för, fattar ett beslut om eller man gör 
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ett medvetet val att försöka leva drogfritt. Detta beslut, val, vägskäl eller vändpunkt 
kommer i de allra flesta fall tidsmässigt efter tvångsvården. Noteras kan dock att flera 
beskriver att de redan vid tvånget hade en vilja att stanna på LVM-institutionen vilket 
bl.a. kommer till uttryck i att de valde att inte rymma och såg positivt på inlåsningen. 
Skälen till att välja bort drogerna varierar. Intervjupersonerna beskriver hur de tröttnat 
på att leva som missbrukare, att de föraktar sig själva, att de inte orkar fortsätta 
missbruka och att de innerst inne länge egentligen velat sluta missbruka. De berättar om 
kärleken till och tanken på sina barn och andra nära anhöriga och/eller menar de att det 
är ett val som handlar om liv eller död. Den person som omhändertogs enligt en annan 
lag än LVM gör valet att sluta missbruka i samband med tvångsomhändertagandet. Av 
de övriga är det två personer som gör samma val under själva LVM-vistelsen. Den ene 
har tröttnat och ”bara bestämmer” sig medan den andre berättar följande: 
 

Jag bestämde mig för att lägga av. Så jag gick igenom under någon vecka där hur jag skulle 
göra. Jag förstod att jag var tvungen att sluta med allt vad droger heter. Även cigaretter och 
snus. Jag köpte cigaretter, jag köpte min vanliga rulltobak och mina rullpapper. Då var det en 
polare som var med mig där så det var en extra ceremoni bakom det hela. Och sedan 
bestämde jag mig framför honom. Jag körde ner tobak och allt i papperskorgen för jag ville 
göra någon slags ritual. Min polare lyssnade när jag sa att nu lägger jag av med droger. Nu 
får det kosta vad det vill. (M; TMF) 
 

Övriga gör valet efter LVM-vistelsen i samband med en frivillig behandling: 
 

Efter fyra månader kom jag till ett behandlingshem. Jag hade varit drogfri i fyra månader. 
Nånstans så ville jag fortsätta att vara drogfri. Men jag tog ett återfall där. Och det gav mig 
ingenting. Det var värdelöst och jag ångrade mig jättemycket. Jag tror ändå att det var bra att 
jag tog återfallet. För det var efter det jag bestämde mig att NU! Det här var sista gången. Jag 
vill inte hålla på med det här. (K; TMF) 
 
Jag orkade inte helt enkelt. Jag visste att jag sakta men säkert skulle dö. Det var bara att välja 
och göra ett allvarligt försök. (K; TMF) 
 
Jag var där på en paragraf ända tills LVM-et var slut. Då gick jag därifrån en natt. Men så 
tänkte jag att vad skall jag upp till Stockholm och göra? På något sätt så valde jag då. Så då 
gick jag tillbaka och gjorde hela behandlingen. (K; TMF) 

 
Ja, dom viktigaste skälen, jag vet inte, men jag tror att det handlade om att jag hade kommit 
så långt ner i mitt missbruk så det fanns inte så många alternativ kvar. Antingen så skulle jag 
köra så länge det gick, men egentligen ville jag leva. Och min son givetvis. Han har ju hängt 
med mig som ett dåligt samvete hela tiden. (K; TMF) 

 
En av de två kvinnor som inte söker frivillig vård i direkt anslutning till 
tvångsomhändertagandet beskriver valet på följande sätt: 
 

Det handlar om ett val, att försöka leva. Jag kunde ju ha knarkat ihjäl mig, och jag kunde ha 
gjort det snabbt istället för att leva i den misären som jag gjorde då. Jag har ett liv i dag och 
det hade jag inte då. Det vågade jag inte ens drömma om när jag klev in på behandlingen. 
Det handlade om att jag kunde inte tänka längre än ------ jag hade inget hopp om hur det 
skulle kunna bli, och jag vågade inte tänka så långt, utan det handlade om att försöka välja 
livet bara. (K; TMF)  
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En kvinna avvisar en sådan syn på saken, denna att välja väg, utan menar istället att 
drogfrihet eller att sluta missbruka narkotika är något man med tiden växer in i. Hon 
berättar om hur hon i samband med sitt andra LVM minns hon hur det var en gång 
tidigare när hon var inskriven på ett frivilligt behandlingshem. Hon söker sig nu dit igen 
och i takt med den tid hon är drogfri blir det allt naturligare att inte använda narkotika. 
Ju fler vinster hon uppfattar med det drogfria livet desto enklare är det för henne att 
avstå från droger: 
 

Det där ger sig själv. Ju längre tid man är drogfri ju mer avstånd tar man. På något sätt så blir 
det som en vågskål, man väger för- och nackdelar hela tiden. Och ju längre tid man är drogfri 
ju mer samvete får man gentemot dom personer som är runt omkring. Man kan ju inte svika 
dom igen. På något sätt så är det så här. När man nyktrar till, när man blir drogfri, när man 
känner att drogerna gått ur kroppen så föraktar man så mycket det där livet man har levt. Och 
sen all värme och närhet man fått under tiden tidigare när man varit drogfri den vill man inte 
gå miste om igen. Det föder någonting, när man står där och vacklar. (K; TMF)  
 

För alla nio personer i gruppen som tvångsomhändertas enligt LVM-lagen innebär, vare 
sig de gör ett val eller inte, detta att avstå från narkotikan början till en i tid 
förhållandevis lång väg tillbaka till, eller in i, ”normalsamhället”. Även om man menar 
att man gör ett medvetet val att leva ett liv utan droger så är följderna av detta val inte 
oproblematiska. Intervjupersonerna berättar att de lång tid efter beslutet att leva ett 
drogfritt liv utkämpar svåra duster både med sig själva och med omgivningen. Olika 
inre och yttre hinder skall övervinnas. Ingen av intervjupersonerna i TMF-gruppen 
beskriver denna väg som något som sker utan kval. Så här säger en kvinna när hon 
berättar om livskurvan hon under intervjun ritat upp: 
 

Efter LVM-et så var det jättedåligt i ett och ett halvt år ungefär. Jag var inte alls överens om 
det här med att bli drogfri. Jag kämpade jättemycket här. För att över huvud taget stanna 
kvar på behandlingshemmet. Men sen DÄR, när jag hade flyttat tillbaka till X-stad, där går 
det uppåt. Där hittade jag den här inre grejen som att jaa, det är schysst att leva. Det är inte så 
jävligt som jag har inbillat mig hela livet. Så där är kurvan numera. Så då går det upp och nu 
är det 1999 och då går det bara uppåt. Jag mår bra, jag vill leva och mår bra med livet. Även 
fast man har litet småproblem som alla andra människor. Men det drar inte ner mig i 
missbruk eller någonting längre. SÅ! (K; TMF) 

 
En kvinna beskriver på följande sätt den tid det tog och vad som i början hjälpte henne 
till ett drogfritt liv: 
 

Jag var på behandling i ett år och nio månader på raken. Ja, och sedan dess har jag varit 
drogfri. Ja, det var där jag fick den hjälpen. Att prata om och lära mig handskas med mina 
egna problem. Vad jag hade halkat dit på förut när jag försökt sluta. Ja, att man kan må 
jättedåligt och låta sig må jättedåligt. Att kunna ta det. Man vet att suget går över. Jag 
klarade det. Det var jag jätteglad över och det peppade mig att fortsätta ett år till. Det som 
hjälpte mig att bli drogfri det är ju mycket stödet från kontaktmannen. Många samtal och 
gruppterapi. Jätteviktigt! Prata, prata, prata om allt och få förtroende för kontaktmannen. 
Våga prata om allting som har hänt. Jag tror det är det som har hjälpt mig mest. Det fick mig 
att sluta. (K; TMF) 

 
En tredje kvinna menar likaledes att tiden i frivillig vård efter tvångsingripandet var 
värdefull, men för henne inte tillräcklig: 
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Det var ett väldigt bra behandlingshem. Man jobbade mycket med sig själv. Jag vaknade till 
på något sätt. Sakta men säkert så kom det ett eget ansvar över mig och mitt eget liv. Så att 
där började det hända saker, men ändå inte fullt ut. (K; TMF) 

 
Att drogfriheten blir beständig för personerna i den här gruppen är ingen självklarhet. 
Det räcker inte att ersätta missbruket med enbart drogfrihet. I ett av de tidigare avsnitten 
omtalades behovet av något som kan fungera som en ersättning till narkotikan. 
Betydelsen av självhjälpsgrupper och terapi i det sammanhanget är exempel som ges av 
de intervjuade: 
 

Det inte så lätt alla gånger att som vuxen skaffa sig nya vänner. Det gör man inte i en 
handvändning. Därför behöver man någonstans där man kan lära känna folk som 
förhoppningsvis tycker om en för den man är. Dom kan hjälpa och vill inte ha någonting i 
utbyte. Det passar mig. Jag är inte så säker på att jag skulle klara det utan dom. Även om jag 
ibland känner att jag kan själv, att jag vill själv. Nej, jag behöver dom. (K; TMF)  

 
Jag vet inte vad det är men livet känns inte så tungt som det gjorde. Det är bra. Jag har lärt 
mig acceptera att det är inte så farligt att leva. Det gör inte så ont att leva. Och den terapi 
som jag går på, den är betydelsefull och har hjälpt mig jättemycket. Jag har gått på den i 
några år nu och den har hjälpt mig så att jag kan se mig själv i olika sammanhang och 
förändra mina beteenden bort från missbruket. (K; TMF) 

 
Intervjupersonerna talar också om betydelsen av personer i den närmsta omgivningen, 
ett arbete att gå till och där få uppskattning för det som de uträttar, en religiös tro, en 
bostad att sköta om och trivas i samt vänner att dela fritiden med. Att få uppleva att man 
är en viktig person i relation till andra för en själv betydelsefulla personer och att kunna 
känna självrespekt bidrar också till att drogen blir mindre och mindre viktig. Sådana 
saker som gör att många av ”oss andra” har möjlighet att leva ett drägligt liv: 
 

Men jag hade någonting i bakfickan också och det var min religiösa tro. För jag såg att här 
kan jag leva ett liv som jag skulle vilja leva, i kollektiv och bo tillsammans med andra som 
gör likadant som jag gör. Men jag förstod också att det inte var enkelt. För att lyckas lägga 
av med droger så var jag tvungen att följa de principer som dom har. Så det är ett väldigt 
stort paket jag har för att kunna hålla mig drogfri. Men det är mycket som behövs, inte bara 
religiositeten, principerna och nykterheten i sig. (M; TMF) 

 
Jag har haft tur att få ett jobb som jag trivs med och mina arbetskamrater är jättefina och jag 
får mycket uppskattning och det har stärkt min självkänsla. Då är jag någon och jag kan göra 
bra saker. Och mina barn. Dom kommer till mig trots att dom bor borta. Dom kommer 
tillbaka. (K; TMF) 
 
Min familj och släkt. Även om vi har jättemycket problem i vår familj så har vi en otrolig 
sammanhållning. Ingen har vänt ryggen till mig bara för att jag har haft problem i så många 
år. Utan alla är glada för att jag grejade det och det ger mig stöd nu. (K; TMF) 
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Berättelserna visar att även om ett beslut, en stark inre önskan eller vilja finns hos 
individen att leva ett drogfritt liv så räcker inte det. För att en så radikal förändring som 
det här handlar om skall komma till stånd krävs det oftast också yttre vidmakthållande 
faktorer för att det skall vara värt att avstå från drogerna och drogfriheten skall bli 
beständig över en längre tid. 

TM-gruppen fortsätter att missbruka narkotika  
 
TM-gruppen framstår i berättelserna som starkt negativa till tvångsomhändertagandet 
och många beskriver LVM-hemmet som en förvaringsplats eller dumpningsplats för 
missbrukare. De har berättat att de inte uppfattar att de deltog i någon form av 
motivation/vård/behandling för missbruket och att de försökte få tiden till ”muck” att gå 
genom att äta, sova, styrketräna. Merparten talar också om att de ibland använde 
narkotika på institutionen eller rymde. De uttrycker ingen vilja eller önskan att lämna 
missbruket vid tvångsomhändertagandet utan säger sig vara omotiverade. Ingen i denna 
grupp fortsätter heller till frivillig behandling. De lämnar LVM-hemmen med den 
åsikten att de har blivit orättvist behandlade. De känner sig kränkta av ännu ett 
övergrepp på deras person från myndigheternas sida, dels genom det bemötande de fått 
på institutionen av personalen dels av det faktum att de varit frihetsberövade under lång 
tid. De ämnar inte heller upphöra med narkotikamissbruket när de lämnar institutionen 
utan målet är att så snart som tillfälle ges tända på igen: 
 

Efter LVM-et så började jag knarka direkt igen. Tillsammans med min kille. Så från LVM-et 
fram tills nu så har jag knarkat. (K; TM) 
 
Det ledde ju bara till att jag muckade därifrån och åkte raka vägen hem och började tända på. 
Så för min del så fungerade det mer faktiskt som att man fick fler kontakter inom 
narkotikasvängen. Jag och en kille som jag hade träffat där på LVM-hemmet, ja han och jag, 
ja till slut så torskade vi. Kontentan av det där LVM-et, det känns som att det var därför jag 
fick sitta i fängelse i tre år. Att vi fick det där långa straffet. Så totalt var LVM-et jävligt 
dåligt för mig. (M; TM) 

 
Jag har varit på korta behandlingar och ett LVM tidigare. Men det har inte känts att jag 
verkligen har velat. För jag hade inte levt färdigt med drogerna. Nu börjar jag bli gammal, 
eller jag börjar att tröttna. Så drogerna funkar inte. Så det är dags att göra något bra av 
situationen. Eller jag försöker göra något bra. (M; TM) 

 
LVM-vården som sådan gav mig ingenting. Absolut ingenting. Det slutade bara med att jag 
gick ut i fortsatt missbruk. Jag gick ut från LVM-et och sen fram till nu har det varit ett 
hämningslöst knarkande. Gick ut och drev runt och stal mycket, mycket kriminella grejer. 
Ganska ensam, missbruk, sporadiska tjejer, flickvänner. Ja, en ganska sjuk tillvaro. Mest 
drivande, identitetslös. Och sen valde jag själv att åka hit. (M; TM) 

 
Jag har aldrig mått så dåligt. Nog har jag mått dåligt av missbruk och av andra orsaker. Men 
det kan man ju ta för man får skylla sig själv. Det kan man ta på något sätt. Men att bli helt 
omyndigförklarad och placerad på något ställe och inte få vård. Det förstår jag inte. Efter det 
tycker jag bara att det varit skit. Jag vill alltså ens knappt komma ihåg dom här åren. Jag har 
mått så dåligt. Ja, det var liksom både LVM-et och även tiden efter LVM-et. Det har bara 
varit jobbigt och tröstlöst. Inte sett någon väg ut ur skiten. Känns som att sån här skit, det kan 
bara inte bli värre. Till slut är man hemlös också. Ja, jag tycker livet varit skit ända fram tills 
nu. Nu håller det på att bli bättre igen. (K; TM) 
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Situationen vid intervjutillfället 
 
Samtliga personer i TMF-gruppen uppger att de året innan de slutade missbruka 
narkotika inte hade en enda vän eller annan person som de tyckte att de kunde vända sig 
till när livet kändes jobbigt att leva. De upplevde sig som helt ensamma med sina 
problem och livet som hopplöst. Vid intervjutillfället lever personerna i TMF-gruppen 
ganska ”vanliga” liv. De bor bra, arbetar eller studerar, har ibland svårt att få ekonomin 
att gå ihop, någon är nyförälskad eller längtar efter att bli det, medan andra hittat en ny 
partner och lever familjeliv. De träffar sina barn, har god kontakt även med övriga nära 
anhöriga och har en del vänner. På fritiden sköter de sina hem och umgås med familjen. 
Motion eller långpromenader, i något fall tillsammans med en älskad hund, är annat 
som fyller dygnets lediga timmar. Det har gått några år sedan de missbrukade. Livet 
upplevs inte som problemfritt men de känner sig relativt säkra på att de verkligen lagt 
narkotikamissbruket bakom sig. På frågan om det finns en risk att de börjar missbruka 
narkotika igen och vad den utlösande faktorn i så fall skulle vara svarar de: om mitt barn 
eller någon annan nära anhörig dör eller råkar ut för en svårare olycka. Men om man i 
den här gruppen skulle frestas att börja missbruka narkotika igen så vet man att man nu 
kan ta och få stöd av partners, vänner, släkt, arbetsgivare, arbetskamrater eller en 
socialsekreterare man känt länge och har förtroende för. Förutom målet att leva ett gott 
liv med nära och kära kretsar framtidsplanerna kring ett bättre jobb, större lägenhet, att 
klara av studierna, spara till en längre resa eller att ta körkort.  
 
De mål som medlemmarna i TM-gruppen vid intervjutillfället strävar efter är i första 
hand att på längre sikt klara av att leva drogfria. Därutöver önskar de uppnå det som 
personerna i TMF-gruppen nu mestadels uppnått, nämligen bostad, arbete/studier och 
återupprättade goda relationer till barn eller andra nära anhöriga. 
 
Efter tvånget i sammanfattning 
 
Efter tvånget deltar övervägande delen av TMF-gruppen i långvarig frivillig 
missbruksbehandling. Två personer fortsätter missbruka en kortare tid efter 
tvångsvården, men även de väljer därefter frivillig vård för missbruket. De flesta i 
gruppen hävdar att de gör ett medvetet val vid en given tidpunkt när de bestämmer sig 
för att försöka sluta missbruka narkotika. Någon i gruppen är av avvikande mening och 
säger att detta att upphöra med narkotikamissbruk är något som efter hand växer fram ju 
fler fördelar man upplever med drogfriheten. Efter en sammanlagd tid på i genomsnitt 
sjutton år som narkotikamissbrukare är personerna i den här gruppen vid intervju-
tillfället drogfria sedan i medeltal fem år tillbaka. På samtliga undersökta områden har 
livssituationen förbättrats för personerna i TMF-gruppen efter tvånget. De lever vid 
intervjutillfället ganska ”normala” liv och försörjer sig i huvudsak genom arbete/studier. 
Flera är sammanboende och har god kontakt med sina barn, de som de tidigare varit 
tvungna att lämna ifrån sig, och andra anhöriga.  
 
TM-gruppen återupptar direkt efter tvångsvården narkotikamissbruket. De fortsätter att 
finansiera missbruket med kriminalitet/prostitution, umgås med missbrukare och hälften 
av gruppen är också hemlös i perioder. Vid intervjutillfället har det gått cirka fem år i 
snitt sedan det aktuella tvångsingripandet och personerna i den här gruppen har fram till 
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nu missbrukat narkotika i genomsnitt arton år. Vid intervjutillfället säger de sig vara 
redo för frivillig missbruksvård och har också sökt sig till sådan. 
 

D i s k u s s i o n 
 

I en explorativ studie har jag försökt belysa svårigheter och möjligheter i dagens 
tvångsvård för missbrukare. För att få underlag att jämföra negativa och positiva 
erfarenheter av LVM-vård har två ”extrem-grupper” studerats; en grupp som lyckats ta 
sig ur ett omfattande narkotikamissbruk och ser den LVM-vård de varit med om som ett 
viktigt led i denna förändringsprocess, och en grupp med jämförbara narkotikaproblem 
som ser den tvångsvård de varit med om som en i huvudsak negativ erfarenhet och som 
efteråt fortsatt med sitt missbruk. Studien har visat på stora skillnader mellan grupperna 
både när det gäller hur de redogör för sina upplevelser av LVM-vården och hur de 
beskriver uppväxten, livet som missbrukare och den situation de befann sig i när det 
aktuella tvångsingripandet skedde. Mot bakgrund av studiens uppläggning måste vid 
resultattolkningen hänsyn tas dels till att de intervjuade är personer som på olika sätt 
velat och ansett sig ha något att berätta om tvångsvården, dels till att vad de berättar om 
på olika sätt är färgat av det som hände efter tvångsvården och av den situation de 
befinner sig i vid intervjutillfället. Syftet med denna studie har inte varit att försöka få 
en representativ bild av LVM-vårdens klienter och hur dessa upplever vården utan att, 
med utgångspunkt från två strategiskt utvalda grupper, ge en så djup, detaljerad och 
nyanserad bild som möjligt av förutsättningarna för och innebörden av ”lyckade” och 
”misslyckade” tvångsingripanden. Resultaten i denna studie bör vara av intresse  i form 
av underlag för en fortsatt diskussion om både LVM-vårdens legitimitet och dess 
praktiska genomförande. Resultaten kan också ge uppslag för fortsatt forskning. 
 
I denna avslutande diskussionsdel följer först ett avsnitt där studiens värde i termer av 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet problematiseras, därefter sammanfattas 
resultaten och möjliga tolkningar av dessa diskuteras. Slutligen relateras denna studies 
resultat till annan relevant forskning på området och med detta som utgångspunkt 
diskuteras några tänkbara implikationer för LVM-vården som projekt, för 
tvångsvårdsinstitutionernas praktik och för fortsatt forskning.   
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 
För att bedöma ett forskningsprojekts värde och ”sanningshalt” används i kvantitativ 
forskningstradition begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Kortfattat om 
begreppen, så beskriver reliabilitet hur tillförlitliga ett mätinstruments egenskaper är. Ett 
reliabelt instrumentet skall komma till samma resultat varje gång det mäter samma 
objekt under liknande omständighet och under förutsättning att objektet inte förändrats, 
är konstant, mellan de gånger man mäter det. Om mätinstrumentet verkligen mäter det 
som det ger sig ut för att mäta säger man att det har validitet. Förhållandet begreppen 
emellan brukar beskrivas som att validiteten är överordnad reliabiliteten, d.v.s. är 
validiteten bra så gäller detsamma för reliabiliteten. Men inte tvärt om nödvändigtvis. 
När man i en kvantitativ studie talar om resultatens generaliserbarhet avser man till 
vilken grad dessa är applicerbara på andra populationer liknande den undersökta. 
Huruvida ovanstående begrepp skall användas i kvalitativ forskning råder det delade 
meningar om inom forskarsamhället (Svensson, 1996).  
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Enligt min uppfattning är det i princip inte möjligt att i kvalitativa intervjustudier erhålla 
reliabilitet i den snäva tekniska mening som begreppet används inom kvantitativ 
forskning. I kvalitativ forskning talar man om att det är forskaren själv/intervjuaren som 
är mätinstrumentet och det verkar föga troligt att vare sig denna/denne eller den 
intervjuade inte skulle ha påverkats/förändrats i något som helst avseende mellan 
exempelvis två intervjutillfällen, d.v.s. vara konstanta. Svensson (a.a.) menar istället att 
vid kvalitativa studier skall reliabiliteten kopplas till den situation eller det sammanhang 
som råder vid undersökningstillfället. Han säger ”Identiska frågor kan i den kvalitativa 
intervjun vara reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan två intervjutillfällen.”. 
(Svensson, a.a.) Med tillförlitlighet menas här istället att ju känsligare 
forskaren/intervjuaren kan relatera till intervjupersonen desto bättre kvalitet (säkerhet) 
är det på forskningsprocessen. Kvale (1997) anser att det till och med kan vara bra ur en 
tillförlitlighetsaspekt att fler personer som använder samma intervjuguide intervjuar 
olika personer. Detta ökar chansen att man får en rikare bild av det man undersöker då 
individer reagerar olika känsligt på olika teman. Detta är också ett av syftena till att man 
använder den kvalitativa forskningsintervjun som metod eftersom man har individuell 
känslighet snarare än standardiserad objektivitet som mål (King, 1994). Trots detta skall 
man inte negligera eventuell forskarbias. För att undvika denna så mycket som möjligt 
kan man använda sig av andra forskare för att göra ”inter-rater” jämförelser vid kodning 
av kategorier och teman. Man kan också som forskare deklarera sin förförståelse av det 
undersökta samt att man vid analysen av data försöker sätta denna åt sidan. Inom 
fenomenologin uttrycks detta som att sätta sin förförståelse inom parentes. När det 
gäller denna undersöknings intervjuare så har vi alla tre från många års erfarenhet av 
socialt arbete med drogmissbrukare och i forskningssammanhang stor vana av 
intervjuarbete. Författaren till denna uppsats har också arbetat på en LVM-institution. 
 
Svensson (1996) menar att reliabilitetsbegreppet än mer sammanflätat med 
validitetsbegreppet i kvalitativ forskning än i kvantitativ forskning och fenomenen bör 
bedömas tillsammans. Uttryckt i kvalitativa termer betyder validitet att 
forskaren/intervjuaren verkligen undersöker (i kvantitativ betydelse att mätinstrumentet 
verkligen mäter det som det ska mäta) det hon/han säger sig undersöka, med vilken 
noggrannhet detta görs och hur trovärdiga tolkningarna och slutsatserna är. I det här 
fallet handlar det om mitt sätt att beskriva undersökningens uppläggning, 
datainsamlingsmetodik, analys av data och om det resultat detta genererar kan anses 
vara trovärdigt. Det finns flera sätt att säkerställa validiteten i kvalitativ metod. Man kan 
t.ex. låta andra forskare tolka resultaten eller, som jag gjort i denna studie, använda 
metodtriangulering och göra jämförelser med andra relevanta studier på området. Att 
jag dessutom haft handledning bör kunna bidra till trovärdigheten, d.v.s. att jag 
verkligen undersökt det jag hade för avsikt att undersöka. 
 
Urvalsprincipen i kvalitativa studier skiljer sig vanligtvis från den i kvantitativa studier 
på så sätt att man i det förra fallet talar om strategiska urval och i det andra fallet om 
slumpmässiga urval. Med slumpmässiga urval vill man uppnå resultat som är statistiskt 
representativa och de urval man gör vid kvalitativ metodik vill man ska leda till 
upptäckt av variationer i det fenomen som studeras. Två typer av generalisering brukar 
nämnas, inre och yttre. Den typ av generalisering som är aktuell i denna studie är inre 
generalisering, som syftar på om en studies slutsatser kan överföras till liknande 
sammanhang/kontext, i det här fallet till andra tvångsvårdsinstitutioner och 
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tvångsvårdade personer med missbruksproblem. Yttre generalisering rör om de 
slutsatser man kommit fram till i ett forskningsprojekt även är applicerbara på andra 
grupper, institutioner, samhällen och kulturer än de som man studerat.  
 
I kvalitativa studier talar man också om en undersöknings relevans och användbarhet. 
Larsson (1993) menar att ”Kunskapstillskottet genom fallbeskrivning sker genom att de 
som tagit del av resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra 
fall och då eventuellt upptäcka relevansen av den gestaltning, som den kvalitativa 
analysen resulterat i.”. (sid. 205) 
 
Resultaten i sammanfattning 
 
I Tabell 7 redovisas en översikt av några av studiens resultat. Alla individer i var och en 
av grupperna uppbär inte samtliga drag som är karaktäristiska för grupperna som helhet. 
I en redovisning på gruppnivå döljs en del individuella särdrag. 
 
Tabell 7. Kön, härkomst, uppväxtvillkor och livshändelser före den undersökta tvångsvården, upplevelse av den 
undersökta tvångsvården och situationen efter den undersökta tvångsvården för grupp TMF (Tvångsvårdade och 
MissbruksFria) och grupp TM (Tvångsvårdade och fortsatt Missbruk). 
 

Grupp TMF Grupp TM 
Kön, härkomst och uppväxtvillkor: 
I huvudsak kvinnor 
Växer upp med åtminstone en biologisk 
förälder 
 
 
Utveckling före aktuellt tvång: 
I snitt 17 år i missbruk vid 
tvångsomhändertagandet 
Kvinnorna föder barn och barnen 
omhändertas av myndigheterna 
Prostitution/Kriminalitet 
Tidig insikt om missbruksproblemet 
Gjort seriösa försök att lämna missbruket 
Deltar i frivillig vård och i några fall även i 
LVM-vård  
 
Intensivt missbruk, psykisk ohälsa, legala 
och ekonomiska/materiella problem under 
fyra år närmast före tvånget 
Ålder vid tvånget (Mv) = 30,7  
 
 
Upplevelse av tvånget: 
Ser och kan ta vara på de ”goda” 
ingredienserna i tvångsvården 
Initialt en hjälp till drogfrihet 
 
Situation efter tvånget: 
Långvarig frivillig behandling/ 
kollektivboende med stödåtgärder  
Stabilt drogfria 
Stor förbättring av total livssituation 
 
God levnadssituation vid intervjutillfället, i 
snitt 5 år efter tvånget 
 

Kön, härkomst och uppväxtvillkor: 
I huvudsak män, flera med utländskt påbrå 
Upplever tidiga uppbrott från hemmiljön 
Kontakt med samhällets barn- och 
ungdomsvård i tidig ålder 
 
Utveckling före aktuellt tvång: 
I snitt 12 år i missbruk vid 
tvångsomhändertagandet 
 
 
Kriminalitet 
Sen insikt om missbruksproblemet 
Ej gjort seriösa försök att lämna missbruket 
Ingen vård vare sig frivilligt eller genom 
tvång  
Avtjänar fängelsestraff 
Missbruket, legala och 
ekonomiskt/materiella problem ökar 
drastiskt en jämförelsevis kort tid före 
tvånget 
Ålder vid tvånget (Mv) = 26,0 
 
Upplevelse av tvånget: 
Känner sig kränkta och ser mest nackdelar 
med tvånget 
Ingen hjälp till drogfrihet 
 
Situation efter tvånget: 
Ingen behandling eller stödåtgärd 
 
Fortsätter missbruka narkotika 
Marginell förbättring av livssituationen just 
efter tvånget, försämring ju längre tiden går 
Institutionsvård vid intervjutillfället, i snitt 5 
år efter tvånget 
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Att kvinnor är överrepresenterade i TMF-gruppen och underrepresenterade i TM-
gruppen kan bero på rekryteringsbias. Betydligt fler män än kvinnor vårdas på 
institutioner för missbrukare och det är möjligt att det har haft betydelse för 
könsfördelningen i så måtto att samtliga personer i TM-gruppen rekryterades via, och 
vid intervjutillfället var inskrivna på, någon institution för missbrukare. Fördelningen 
kan också möjligen återspegla det faktum att kvinnor när de väl kommer till behandling 
visat sig ha bättre utfall än män (Fridell, 1996; Nordengren och Tunving, 1997). 
 
Utgångspunkten för urvalet av de två grupperna var deras upplevelse av och utveckling 
efter tvångsvården. De skilda beskrivningarna av upplevelsen av tvångsvården kan kort 
sammanfattas i att TMF-gruppen berättar om hur de omhändertogs i en situation där de i 
någon mening redan var motiverade för en förändring. De uppger på olika sätt att de 
ville sluta missbruka narkotika, men förmådde inte på egen hand göra detta och berättar 
att de framför allt såg tvångsvården som ett sätt att avbryta missbruket. De menar vidare 
att de i huvudsak blev bemötta med respekt av personalen och att de därigenom också 
på ett konstruktivt sätt kunde ta tillvara de positiva möjligheter som vården gav. I 
förlängningen ledde detta till att de med hjälp av långvarig frivillig vård/stöd efter 
tvånget upphörde missbruka narkotika. Detta till skillnad mot TM-gruppen som 
omhändertogs i ett skede där de enligt egen utsago inte uppfattade de egna 
missbruksproblemen eller missbrukets negativa konsekvenser som särskilt allvarliga 
eller påfrestande. De upplevde tvångsingripandet som orättvist och kränkande och 
menar att ett fängelsestraff hade varit mer acceptabelt och förståeligt i den situation de 
befann sig i. Detta medförde att de i huvudsak gjorde motstånd eller anpassade sig på 
ytan under institutionsvistelsen i syfte att komma ut fort. De fortsatte missbruka 
narkotika efter LVM-vården. Dessa beskrivningar kan naturligtvis ses som 
”rationaliseringar” eller tillrättalägganden i förhållande till vad som hände efter 
tvångsvården. Det vill säga att båda grupperna i intervjun vill ge en förklaring till det 
som hände efter tvångsvården och att de båda ur den synvinkeln och från sina skilda 
utgångspunkter i någon mening berättar en rationell historia. Samtidigt visar analysen 
av data på fler än dessa skillnader mellan grupperna, både vad gäller bakgrund och 
förloppet fram till tvångsvården.  
 
Personerna i TMF-gruppen bodde fram till mitten av tonåren tillsammans med sina 
mammor. De insåg relativt tidigt att de hade narkotikaproblem och gjorde flera seriösa 
försök att avbryta missbruket före det aktuella omhändertagandet. De hade i någon 
mening också med sig erfarenheter av ”normalt familjeliv”. De flesta var kvinnor som i 
perioder tagit ansvar för egna barn, men därefter förlorat vårdnaden av dessa på grund 
av missbruket. De hade också före det undersökta tvångsvårdstillfället deltagit i vård för 
sitt missbruk, både frivilligt och under tvång. De fyra åren närmast före 
tvångsomhändertagandet konsumerade de stora mängder narkotika och mådde psykiskt 
dåligt. De upplevde de negativa konsekvenserna av det intensiva och långvariga 
narkotikamissbruket som påfrestande. De beskriver det som att livet raserats, både på 
det personliga och sociala planet. De var trötta på att leva som narkotikamissbrukare 
och de ville sluta missbruka, men klarade inte av att på egen hand genomföra detta. De 
tvångsomhändertogs vid en tidpunkt då de, från drogdebuten räknat, hade missbrukat 
narkotika under lång tid, i medeltal sjutton år. De beskriver sig själva som motiverade 
till en förändring.  
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TM-gruppen hade erfarenheter som från början kan ha ställt dem ”utanför”, d.v.s. 
invandrarbakgrund och tidiga ingripanden från myndigheterna. De beskriver en otrygg 
tillvaro som barn med ständiga uppbrott från hemmiljön. De gjorde före LVM-et inga 
seriösa försök att avbryta missbruket och de deltog heller inte i frivillig eller tvångsvård 
i någon nämnvärd omfattning före det aktuella omhändertagandet, men de flesta hade 
avtjänat fängelsestraff. De uppfattade inte själva narkotikaproblemen som allvarliga. De 
hade inte heller ännu upplevt narkotikans negativa effekter som särskilt problematiska, 
möjligen beroende på att de hade färre alternativ att jämföra med än TMF-gruppen. 
Förhållandevis kort tid innan det aktuella tvångsomhändertagandet ökade deras 
missbruk och legala problem. Vid omhändertagandet var de yngre och hade missbrukat 
narkotika kortare tid än TMF-gruppen. De förstod inte alla gånger varför de 
omhändertogs, de beskriver sig som omotiverade vid tvångsomhändertagandet och 
tycker att ett fängelsestraff hade varit mer begripligt och konsekvent under rådande 
omständigheter. Vid intervjutillfället befinner de sig i frivillig vård och flera av dem 
menar att detta är första gången de verkligen gör ett allvarligt försök att lämna 
missbruket bakom sig. 
 
Dessa skillnader pekar på, även om också svaren på formulärfrågorna i någon mån kan 
ha färgats av vad som hände efter tvångsvården, att de två gruppernas skilda upplevelser 
av tvångsvården inte varit orelaterade till vad de varit med om före det aktuella 
omhändertagandet. Det finns med andra ord, utifrån det utvecklingsperspektiv som 
anlagts, mycket som tyder på att TMF-gruppen hade större beredskap till förändring när 
de blev omhändertagna än TM-gruppen. De hade ”tröttnat” på att leva som missbrukare, 
hade långvariga negativa erfarenheter av sitt missbruk och hade dessutom åtminstone 
vissa positiva incitament för en förändring eller idéer om ett annat och bättre liv. För 
denna tolkning talar också det faktum att TMF-gruppen, i motsats till TM-gruppen, inte 
rymde eller försökte rymma från LVM-vården och att de faktiskt gick vidare till frivillig 
vård/stöd som de också sedermera fullföljde.  

 
Resultaten i förhållande till på området aktuell och relevant forskning  
 
I det föregående har jag utifrån insamlade data så ingående som möjligt redogjort för 
positiva respektive negativa upplevelser av ett tvångsingripande för missbruk. Jag har 
även pekat på vissa skillnader i bakgrund och utveckling före det aktuella 
tvångsingripandet för de två undersökningsgrupperna. Som nämnts inledningsvis saknas 
säkra kunskaper om LVM-vårdens samlade effekter. I än högre grad saknas data om vad 
som predicerar ”lyckade utfall” efter LVM. Det går därför inte att på denna grund säga 
något säkert om hur representativa de två studerade gruppernas erfarenheter av 
tvångsvård är för LVM-vården i stort. Däremot har tre aktuella undersökningar, 
Billinger (2000), Ekendahl (2001) och Svensson (2001), på olika sätt studerat de 
tvångsomhändertagnas upplevelser av LVM under den tid de befunnit sig i tvångsvård. 
Dessa tre undersökningar utgör ett intressant jämförelsematerial, inte minst med hänsyn 
till vad som tidigare sagts om att de berättelser som informanterna i föreliggande studie 
förmedlar kan ha färgats av vad de var med om efter LVM-vården. Nedan sammanfattas 
kort några av resultaten från de nämnda undersökningarna som från denna utgångspunkt 
framstår som mest relevanta. 
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Billinger (2000) undersökte utifrån ett personalperspektiv ”hur motivationsarbetet 
artikuleras och uppfattas av dem som arbetar inom tvångsvården, hur de uppfattar de 
centrala, eller bärande, elementen i sin praktik.” (sid. 17) Hon fann utifrån 
gruppintervjuer med personal på fyra LVM-institutioner, med från början uttalade 
skilda vårdmetoder, att ”I gruppintervjuerna går det inte att urskilja en explicit 
beskrivning av motivationsarbete på något av LVM-hemmen.” (sid. 194) 
 
För att få klienternas syn på motivationsarbetet intervjuade hon också tretton manliga 
klienter när de var inskrivna på de fyra LVM-hemmen samt gjorde hon en andra 
intervju med dessa tre till sex månader efter den första intervjun. Utifrån deras utsagor 
om förhållningssätt till det egna projektet, de andra klienterna, personalen och tvånget 
delade hon in klienterna i tre grupper; den autonoma, den tveksamma och den kritiska 
gruppen.  
 
Det som framför allt kännetecknade den autonoma gruppen var att de hade ett eget 
projekt och var mindre påverkade av situationen än de andra klienterna. Detta innebar 
att de hade reflekterat över vad som skulle kunna leda till att deras situation förändrades 
till det bättre. Deras strategi i det dagliga livet på institutionen var att de distanserade sig 
från de övriga klienterna. De såg positivt på personalen även om de inte hade några 
större förväntningar på dem. De kunde anpassa sig både till klienter och personal. 
 
Den andra gruppen klienter, de tveksamma, var en grupp vars medlemmar tvivlade på 
sin förmåga. De saknade till stor del förhoppningar om framtiden och oroade sig för vad 
som skulle hända efter institutionsvistelsen. De ställde sig neutrala inför personalen och 
tyckte att LVM-vistelsen var en ganska bra form av förvaring. 
 
Gemensamt för den kritiska gruppens medlemmar var att de inte hade något projekt 
eller idé om ett bättre liv. De var sysselsatta med att förhålla sig kritiska till LVM och 
till personalen och hade också olika strategier för att få LVM-vården ”undanstökad”. 
”De var upptagna av att definiera sig själva i kategorin ´en som får LVM´ eller så 
distanserade de sig från den kategorin.” (Billinger, a.a., sid. 213) 
 
Billinger noterar att det faktum att klienterna på respektive LVM-hem var spridda i de 
tre kategorierna, ”kan tolkas som att det från klienternas perspektiv var underordnat på 
vilken institution de befann sig, att det var andra faktorer som hade större betydelse.” 
(Billinger, a.a., sid. 214) 
 
Ekendahl (2001) intervjuade sammanlagt femtiofyra alkohol- och narkotikamissbrukare 
på fem LVM-institutioner under pågående tvångsvård. Syftet med undersökningen var 
att ”beskriva och analysera hur missbrukarna resonerar kring LVM-vård och 
möjligheten att där bli motiverade till förändring och frivillig behandling.” (sid. 22) Han 
delade in intervjupersonerna i tre grupper efter deras inställning till missbruket som ett 
problem (problemperception), deras uttalade hjälpbehov (om de ansåg sig behöva extern 
hjälp för att avhjälpa eventuellt problem) och behandlingsberedskap (inställning till om 
man i nuläget eller i framtiden kan tänka sig vård för missbruket).  
 
Den första gruppen, de omotiverade, framställde inte konsumtionen av alkohol/droger 
som det stora problemet utan möjligen som underordnat andra större problem, ofta 
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praktiska sådana. De såg sig själva som ”icke-missbrukare”. När det gällde hjälpbehovet 
menade man i den gruppen att man fick fel hjälp eller ingen hjälp alls. Av detta följde 
att behandlingsberedskapen i gruppen var låg. 
 
Den andra gruppen, de tveksamma, ansåg att de till viss del hade missbruksproblem men 
att de negativa konsekvenserna av detta ännu inte var särskilt stora. Man menade i 
gruppen att drogkonsumtionen ledde till reaktioner från yttervärlden som i sin tur 
skapade svårigheter. I denna grupp tyckte man inte att man var i behov av tvångsvård 
men kunde tänka sig olika frivilliga behandlingsinsatser, samtidigt som det fanns hinder 
i vägen av olika slag för att dessa skulle kunna realiseras. 
 
I den tredje gruppen, de motiverade, uttryckte samtliga att de hade 
alkohol/drogproblem. De var vad Skog (1999a&b) beskriver som ”disharmoniska ” 
missbrukare. Drogintagen skedde numer på rutin och de upplevde ej längre positiva 
effekter av missbruket utan mestadels negativa sådana. De ville sedan länge leva 
drogfria men hade svårt att sluta. Kvinnorna i gruppen, som var i majoritet, nämnde som 
problem som orsakats av missbruket bl.a. somatiska sjukdomar/besvär samt brister i 
relationen till barn och/eller familj. För medlemmarna i den här gruppen var 
hjälpbehovet en självklarhet. De var medvetna om att de inte kunde upphöra att 
missbruka droger på egen hand. De var således positiva till och uppskattade tvånget som 
en inledning till drogfrihet, d.v.s. en hjälpinsats för att stoppa det akuta missbruket. 
Deras behandlingsberedskap var därmed stor och de var förbehållslöst positiva till 
behandling och ansåg att de behövde långtgående insatser efter tvånget. Flera kvinnor 
nämnde också att ett incitament till att sluta missbruka var möjligheten att återfå 
vårdnaden om omhändertagna barn. Bland de slutsatser Ekendahl (a.a.) drar från sina 
undersökningsresultat kan nämnas följande: 

 
- att de undersökta i allmänhet ”erkänner” att LVM-vistelsen medverkar till en 

tillfälligt förbättrad fysisk kondition,  
- att tvångsmomenten i vården (t.ex. inlåsning, visitationer, permissionsförbud) 

överlag upplevs som kränkande, 
- att de intervjuade menar att motivation till förändring/behandling växer fram i en 

personlig process och att LVM endast i undantagsfall har något inflytande över den 
processen, 

- att en stor andel av de intervjuade redan före tvångsomhändertagandet säger sig ha 
varit behandlingsmotiverade, 

- att för en del av dessa går LVM-vistelsen ut på att försöka bibehålla, och inte 
erhålla, motivation, 

- att LVM-vården i stort saknar förutsättningar att förvandla ovilja till vilja. 
 

Svensson (2001) utgår framför allt från klienternas syn på LVM-vården i sin 
undersökning och har genom deltagande observation, intervjuer med klienter och 
personal samt dokumentanalys studerat livet ”inom murarna” på ett paragraf 23-hem för 
kvinnor, Lunden. Mycket kortfattat följer här en beskrivning av resultaten från hans 
klientintervjuer som sammanfattar kvinnornas åsikter om den vård de just då var 
föremål för: 
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-     kvinnorna tycker att kontaktmannaskapet är en bra företeelse, 
- att som klient anpassa sig till övriga klienter är en nödvändighet och det finns starka 

gruppnormer om vad som är acceptabelt att göra och inte göra, 
- alla kvinnor betraktar tvånget som en kränkning trots att en del med tiden accepterar 

det, 
- heroinmissbrukarna tycker att det är bra att de får en chans att avgiftas vilket de har 

svårt att klara av på egen hand, 
- i allmänhet är kvinnorna medvetna om att de har ett svårt missbruk, ibland till och 

med ett livshotande sådant, 
- kvinnorna tycker att tiden går långsamt därför att det finns för litet att sysselsätta sig 

med på institutionen, 
- flera av kvinnorna menar att ”Lunden är inte en miljö som skapar motivation” (sid. 

167), 
- de flesta av kvinnorna tycker att det är bra att det så sällan förekommer narkotika på 

institutionen. 
 

Svensson menar att Lunden lyckas avgifta klienterna och ge dem möjlighet att 
återhämta sig fysiskt och i viss mån även psykiskt men ”ett grundläggande problem i 
motivationsarbetet är klienternas känsla av att ha blivit kränkta. Detta och den rigorösa 
inlåsningen ger upphov till protesthandlingar och resignation.” (sid. 165) 
 
Jag skall till att börja med relatera ”extremgrupperna”, TMF-gruppen och TM-gruppen, 
till i första hand Billingers (a.a.) och Ekendahls (a.a.) två ”ytterlighetsgrupper”. 
Svensson (a.a.) använder sig inte av jämförbara gruppindelningar utan ställer snarare 
klientgruppen som helhet i relation till personalgruppen vilket ligger utanför den här 
studiens syfte. 
 
För det första visar en jämförelse mellan föreliggande studie och de ovan 
sammanfattade undersökningarna att TMF-gruppen i flera avseenden liknar Billingers 
”autonoma” grupp. I båda grupperna distanserade sig de intervjuade från de övriga 
klienterna som de betecknade som omotiverade. Båda grupperna använde sig av någon 
form av överlevnadsstrategi på institutionen, i denna studie att inte verka allt för 
förändringsbenägen inför de andra klienterna. I båda grupperna knöt man också an till 
någon i personalgruppen och man hade ett ”livsprojekt”, för kvinnorna i TMF-gruppen 
framför allt de egna barnen. 
 
I många avseenden liknar TMF-gruppen även Ekendahls ”motiverade” grupp, där 
kvinnor också var överrepresenterade. Båda grupperna uppger sålunda att de redan före 
det aktuella omhändertagandet uppfattat sitt missbruk som något i huvudsak negativt 
och att de haft en vilja att bli drogfria, men inte sett sig som kapabla att på egen hand 
förverkliga denna önskan. De har därför sett tvångsvården som en möjlighet att bryta 
åtminstone det akuta missbruket. Ekendahls tolkning av den ”motiverade” gruppens 
utsagor är att kvinnornas jämförelsevis positiva syn på LVM-vården möjligen var ett 
utslag av att de var relativt unga och inte hade en lika svår missbruksproblematik som 
männen i hans undersökning. Därmed hade de inte blivit upptäckta av myndigheterna i 
samma utsträckning som männen. Kvinnornas förhållandevis låga vårdkonsumtion 
medförde också att de hade färre tidigare erfarenheter av både frivillig- och tvångsvård 
och därmed färre jämförelseobjekt i förhållande till tvångsvården. Denna tolkning kan 
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dock inte utan vidare appliceras på TMF-gruppen, som i genomsnitt var betydligt äldre 
och hade ett i tid längre missbruk och mer omfattande vårderfarenheter bakom sig. Den 
tolkning jag gjort i det föregående är snarare att TMF-gruppen omhändertogs vid en 
tidpunkt då de i någon mening ”bränt sina skepp”, utan att därför helt ha förlorat hoppet 
om ett missbruksfritt liv. Utifrån det utvecklingsperspektiv som ligger bakom denna 
tolkning skulle man – med reservation för det faktum att TMF-gruppen berättar om sina 
upplevelser av tvångsvården ”med facit i hand” – möjligen kunna gissa att Ekendahls 
”motiverade” grupp framför allt varit inriktade på att bryta det akuta missbruket och på 
att finna en fungerande ”överlevnadsstrategi” på LVM-institutionen, medan personerna 
i TMF-gruppen varit mer långsiktigt inriktade på att förändra sitt sätt att leva.  
 
För det andra liknar TM-gruppen å sin sida Billingers ”kritiska” grupp. Medlemmarna i 
TM-gruppen hade inget projekt eller idé om ett bättre liv och de var i huvudsak kritiska 
till personalen. De opponerade sig mot eller anpassade sig till vården, d.v.s. de använde 
olika strategier, i syfte att få tiden att gå och LVM-vården avklarad så smidigt som 
möjligt. De definierade sig också själva som omotiverade. 
 
Också Ekendahls (a.a.) beskrivning av de ”omotiverade” passar väl in på TM-gruppen 
som själva uttrycker sig i termer av att ha varit just omotiverade. De tyckte inte att deras 
narkotikakonsumtion var särskilt besvärande och förstod därmed inte heller varför de 
dömts till LVM-vård. De uppfattade LVM-vården som förvaring och de sökte inte 
frivillig behandling utan lämnade LVM-institutionen med en känsla av att ha blivit 
orättvist behandlade eller kränkta. De började missbruka narkotika igen så fort de 
kunde. Detta ligger väl i linje med Ekendahls karaktäristik av de ”omotiverade” som en 
grupp som ser sitt missbruk som ett ”icke-problem”, som saknar behandlingsberedskap 
och som inte uppfattar att de blir hjälpta av LVM-vården. 
 
Tillsammans pekar dessa jämförelser på att klienternas beskrivningar av positiva 
respektive negativa erfarenheter av LVM-vård är ganska likartade, vare sig de samlats 
in under pågående vård eller i efterhand. Frågan är vilka mer generella slutsatser om 
LVM-vården och dess möjliga roll i ett långsiktigt rehabiliteringsförlopp man kan dra 
av detta. Ekendahl, som ser sina informanter som tämligen representativa för 
tvångsvårdens klienter, finner att omkring 40 procent av dessa kan klassificeras som 
tillhöriga den ”motiverade” gruppen. Samtidigt betonar han, som framgått ovan, att 
flertalet också i denna grupp upplevde många inslag i LVM-vården som kränkande och 
såg sin motivation till förändring som tämligen orelaterad till vad de upplevt inom 
ramen för tvångsomhändertagandet. Många menar snarare att LVM-vistelsen närmast 
handlat om att försöka bibehålla den motivation de från början haft. Ekendahl 
understryker också starkt att den motivation eller förändringsvilja klienterna uppvisar 
medan de befinner sig i tvångsvård på inget sätt kan tas till intäkt för att de verkligen 
upphör med sitt missbruk efter vården. Vad gäller den aktuella studien skulle man å ena 
sidan kunna hävda att TM-gruppen, utifrån de bakgrundsdata som redovisats, utgör ett 
negativt selekterat urval med avseende på generell rehabiliteringsprognos och 
förutsättningarna att ta till sig behandling och att deras starkt negativa upplevelser av 
LVM-vården därför skulle vara ganska atypiska. Denna tolkning motsägs dock i någon 
mån av den överlag tämligen negativa bild av tvångsvården de intervjuade i alla de 
refererade undersökningarna ger. Å andra sidan skulle man också kunna hävda att TMF-
gruppen, som de facto upphört med sitt missbruk i anslutning till tvångs-
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omhändertagandet, utgör ett starkt positivt selekterat urval av personer med ”lyckade” 
erfarenheter av LVM.  
 
Min egen tolkning överensstämmer med Ekendahls i så måtto att jag inte ser det faktum 
att TMF-gruppen upphörde med sitt missbruk som någon automatisk konsekvens av 
deras initiala förändringsberedskap. Å andra sidan menar jag inte heller att deras 
jämförelsevis positiva beskrivningar av den tvångsvård de varit med om är någon ren 
efterhandskonstruktion, utan att såväl deras livssituation och inställning vid tiden för 
omhändertagandet som deras upplevelser av LVM-vården på avgörande punkter skiljt 
sig från TM-gruppens. Den sammanfattande slutsats jag uppfattar som mest rimlig är 
därför att den långsiktiga utvecklingen för deras del påverkats såväl av att de 
omhändertogs vid en tidpunkt då de faktiskt var beredda att göra något åt sin 
livssituation, som av att de under vården bemöttes på ett sätt som stärkte denna 
förändringsvilja och av att de efter tvångsvården fick möjlighet att infria de 
förhoppningar som väckts med hjälp av frivillig vård och andra stödinsatser från 
omgivningen. 

 
Avslutande reflexioner 
 
De jämförelser som gjorts i föregående avsnitt tyder på att det finns stora likheter i 
upplevelsen av tvångsvården, oavsett var och när de intervjuade vårdats och oavsett när 
de berättar om sina erfarenheter.  
 
En sådan likhet är att flertalet intervjuade, i såväl föreliggande studie som övriga 
refererade undersökningar och tämligen oberoende av hur man i övrigt upplevt vården, 
talar i positiva ordalag om den avgiftning som skett i LVM-vårdens initialskede och om 
den behövliga rekreation som följt med denna. Avgiftning kan ibland, vilket också 
studien ger exempel på, ses som ett av de första stegen i en förändringsprocess. Detta 
räcker dock knappast i sig som argument för ett tvångsomhändertagande. De 
intervjuades positiva beskrivningar av den avgiftning de fått inom LVM-vården ska 
snarare sättas i relation till de nedskärningar som skett av resurser för avgiftning på 
frivillig väg (jfr. Svensson, 2001). Dessutom är det knappast försvarbart att omhänderta 
någon för avgiftning under sex månader. 
 
En annan likhet rör LVM-vårdens möjligheter att ”motivera de omotiverade”. 
Ambitionen att bättre kunna uppfylla detta syfte låg vid revideringen av lagen till grund 
för införandet av den längre vårdtiden på sex månader. Tvångsvård är alltså till för de 
omotiverade missbrukarna. En motiverad missbrukare har rätt att få hjälp på frivillig 
väg enligt Socialtjänstlagen (SoL § 11). Med utgångspunkt från såväl föreliggande som 
de övriga refererade studierna tycks det emellertid vara mycket svårt att skapa 
motivation inom ramen för LVM-vården. Det förefaller snarare vara så att de klienter 
som i någon mening värderar tvångsvården positivt, i efterhand eller medan den pågår, 
är de som redan vid ankomsten till institutionen haft en inre beredskap till förändring. 
Att man accepterar att låta sig vårdas under yttre restriktioner, som ett stöd för att 
förverkliga det man själv verkligen vill men inte förmår, kan sägas innebära att vården 
endast i formell mening sker mot den enskildes vilja (jfr. Blomqvist, 1991). Att LVM 
tycks kunna fungera som ”homeriskt tvång” under en kortare tid ger dock knappast 
några starka argument för den längre vårdtiden på sex månader. Vad gäller de 
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omotiverade klienterna, de som vid tidpunkten för omhändertagandet inte ser sitt 
missbruk som ett problem eller som saknar vilja att göra någonting åt det, framstår den 
rimligaste ambitionen vara att försöka undvika att skada eller att ”göra ont värre”, (jfr. 
inledningen). Detta innebär för personalen att undvika kränkningar, att försöka utnyttja 
tiden till att lägga grund för framtida förändringsförsök ”när situationen är mer mogen” 
och att inte hålla kvar klienten längre än nödvändigt på institutionen. Även ur denna 
synvinkel ter sig alltså den förlängda vårdtiden svår att motivera. 
 
En tredje likhet är den framträdande roll personalens förhållningssätt spelar i de 
intervjuades berättelser, både i de refererade undersökningarna och i föreliggande 
studie. I TMF-gruppens redogörelser för vården framstår kontakten med en enskild 
vårdare eller kontaktman som den viktigaste faktorn för att stärka en gryende 
förändringsvilja. Denna beskrivning ligger väl i linje med Blomqvists (1999 a, 2002 a), 
Billingers (2000) och Svenssons (2001) påpekanden om att utfallet av behandling har 
lika mycket att göra med faktorer som en fungerande terapeutisk relation och positiva 
förväntningar från klientens sida som med den specifika vårdmetod man tillämpar. I 
TM-gruppens berättelser är såväl negativa som åtminstone delvis positiva beskrivningar 
av LVM-vården starkt kopplade till det bemötande man upplever sig ha fått från olika 
medlemmar av personalgruppen. Personalens egenskaper och förhållningssätt framstår 
med andra ord som betydelsefulla faktorer när det gäller att omvandla en gryende vilja 
till förändring till ett beslut att verkligen försöka sluta med drogerna. Det är viktigt att 
man i LVM-vården kan undvika att genom kränkningar skapa ytterligare misstro och 
uppgivenhet hos de icke-motiverade och upplevelser av att vara orättvist behandlad.  
 
Som Svensson (2001) understryker är detta att vårda missbrukare under tvång en svår 
uppgift. Att döma av vad klienterna i såväl föreliggande studie som de tre refererade 
undersökningarna berättar, krävs av den enskilde vårdaren bl.a. att hon eller han förmår 
”se” olika klienters skilda förutsättningar och på denna grund skapa en tillitsfull relation 
till varje klient. Vidare att hon/han är tillgänglig, uthållig och inte ”ger upp hoppet” om 
klienten och att hon/han i sitt sätt att vara och handla upplevs som trovärdig och pålitlig. 
Att dessutom som vårdare ofta bemötas av och tvingas handha motstånd, ibland 
aggressivitet och våld, från klienten samtidigt som man skall komma överens med sin 
egen rädsla, ilska och kanske ibland även tvivel på den uppgift man är satt att utföra, gör 
inte arbetet lättare. Att hantera alla dessa krav på ett tillfredsställande sätt är enligt min 
mening inte bara en fråga om ”lämpliga” personliga egenskaper, utan i hög grad också 
en fråga om kunskaper. Både att kunna avgöra när förutsättningar verkligen finns för en 
långsiktig rehabilitering, när det gäller att genomföra ett framgångsrikt påverkansarbete 
och när det gäller hur man på ett värdigt och konstruktivt sätt bemöter dem som för 
tillfället saknar förutsättningar för eller vilja att förändra sitt sätt att leva. Holm (2002) 
visar att de som i sitt dagliga arbete möter tvångsvårdens klienter många gånger saknar 
adekvat utbildning för dessa uppgifter. Förhoppningsvis kan de berättelser som 
redovisats i denna studie, även om de på inget sätt kan ersätta nödvändiga 
utbildningsinsatser, i någon mån bidra till en ökad förståelse för de 
tvångsomhändertagna klienternas olika förutsättningar för och/eller vilja och förmåga 
till förändring, för deras olika val av överlevnadsstrategier på institutionen och för 
styrkan i mångas upplevelser av att ha blivit kränkta av det tvång de utsatts för.  
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Till sist, för att återknyta till begreppen inre och yttre generalisering, så bör denna 
studies resultat, även om de tolkningar jag gjort ska ses som tentativa, vara användbara 
för den tvångsvård för personer med missbruksproblem som idag bedrivs. För att kunna 
dra mer definitiva slutsatser behövs mer forskning. En uppgift som ter sig angelägen är 
t.ex. att pröva det ”karriärperspektiv” som anlagts i föreliggande studie i utförligare och 
representativa studier, d.v.s. att i en prospektiv design undersöka vad bakgrund och 
livssituation vid tvångsomhändertagandet betyder för det långsiktiga utfallet av 
tvångsvården. En annan är att mer systematiskt studera vad skilda förhållningssätt hos 
personalen betyder för såväl klienternas upplevelser av tvångsvården som det 
långsiktiga utfallet. 
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