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Sammanfattning 

 

Denna studie handlar om relationen mellan narkotikamissbrukare och samhällets organisering av 

ansvar, tvång och omvårdnad i Sverige. Syftet är att bidra till en djupare förståelse av hur 

narkotikamissbrukare blir bemötta av samhället och vilka val de ställs inför. 

Med hjälp av kvalitativ data har uppsatsens syfte varit att belysa tvångsvårdens betydelse för 

narkotikamissbrukarnas självidentitet och frihet som enskilda individer. Undersökningen har 

genomförts med hjälp av ansvariga på myndigheter inom narkotikaområdet, sociologiska teorier 

samt lagtexter som pekar på en djupare förståelse av individer med narkotikaproblem samt hur 

den svenska tvångsvården motiveras. Resultatet i uppsatsen redovisas med intervjuer från 

respondenter som arbetar inom narkotikamissbruk på institutioner och vi presenterar även teorier 

som anknyter till vår undersökning. Avslutningsvis diskuterar vi undersökningen i sin helhet.  
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1 Inledning 

 

I en nyligen presenterad statlig utredning beräknas att omkring 500 000 svenskar har problem 

med narkotikamissbruk (SOU, 2010). Användningen av narkotikaklassade preparat resulterar 

bland annat i ohälsa, kriminalitet och minskad förmåga till arbete och försörjning. Staten betalar 

sammanlagt mellan 17 och 18 miljarder kronor för vård och stöd till individer med 

missbruksproblem. Målsättningen är att minska tillgång på narkotika . Till exempel genom 

lagstiftning och annan form av kontroll; exempelvis kriminalisering av innehav, konsumtion och 

ingripande vid försäljning. En annan strategi handlar om vård och stöd för individer som 

utvecklat missbruk eller beroende (SOU, 2010:17). 

 

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp 

och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i 

samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen 

fullföljs (SoL, 2002: 25) 

 

Sveriges vårdinsatser och behandlingar ska hjälpa till ett bättre liv. Däremot är möjligheten till 

vård och kunskap begränsad och den behöver även utvidgas. Samhällets skyldighet är att 

tillfredsställa individens behov av vård och behandling. Men det finns risker att missbruk och 

beroende definieras som ett uttryck för social marginalisering och orättvisa. Detta skulle kunna 

leda till att samhällets skyldighet att utöva vård och behandling även bör öka inflytande för 

social delaktighet (SOU, 2010:17). 

 

3 § Tvångsvården skall syfta till att motivera missbrukaren så att han kan antas vara i 

stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma 

ifrån sitt missbruk (SoL, 2002:25) 

 

Genom vilka handlingar ingriper staten för att hjälpa individer med narkotikaproblem till att 

skapa ett liv utan narkotika? Fungerar dessa metoder? Är individen motiverad till att ingå i en 

behandling? Existerar mänskliga rättigheter gällande tvångsvård? Existerar individens vilja att 

bestämma fritt vilken vård som individen själv vill ha? 
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1.1 Syfte 

Målsättningen med denna uppsats är att finna och undersöka eventuella förändringar i synen på 

tvångsvårdens praktik. Det vill säga att förstå individer i relation till samhällets organisering av 

ansvar, tvång och omvårdnad. Huruvida dess samverkan fungerar samt varför den ser ut som den 

gör idag. Vidare vill vi utreda om organisationerna använder sig av lämpliga metoder för att 

hjälpa missbrukarnas utveckling till en narkotikafri livsstil. Dessutom vad är det för syn på 

individerna som ligger till grund för den svenska tvångsvården av missbrukare? 

 

1.2 Frågeställning  

 Hur motiveras organiseringen av den svenska tvångsvården, och vilka effekter får 

detta för de enskilda missbrukarnas självidentitet?  

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen innehåller åtta avsnitt. Första avsnittet är inledningen där vi förutom syfte och 

frågeställning även återger undersökningsområdet. Vi belyser det ur ett angeläget nationellt, 

lokalt och individuellt perspektiv. Det andra avsnittet presenterar vi tidigare forskning från 

organisationer. Innehållet i det tredje avsnittet presenterar metod och data. Det fjärde avsnittet 

innehåller teoretiska begrepp genom användning av litteraturer och föreskrifter som är 

grundläggande för undersökningen. I det femte avsnittet presenteras utredningar från 

organisation av socialtjänsten, Socialstyrelsen och Lagen om vård av missbruk. I avsnitt sex 

presenteras resultatet för våra intervjuer och teorier som återkopplar till våra respondenters 

intervjusamtal. I avsnitt sju framställer vi en slutdiskussion och där anknyter vi vår förförståelse 

till våra resultat av individ, organisation och frihet. Sista avsnittet innehåller vår referenslista och 

intervjuguide.   
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2 Tidigare forskning 

 

2.1 Historisk bakgrund  

Enligt Statens offentliga utredningar avses narkotikamissbruk som all slags icke-medicinsk 

användning i syfte att uppleva berusning. Innehav och användning av narkotika är kriminaliserat. 

Vad som är kriminellt skiftar dock mellan olika länder, även inom EU. Exempelvis gällande 

innehav och användning av cannabis. Narkotikan ökade märkbart i Sverige vid mitten av 1960-

talet varefter det snabbt ökade under den senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet. 

Situationen ser ut att ha stabiliserats under en sen period av 1970-talet och 1980-talet. Under 

1990-talet expanderade spridningen av narkotikamissbruket på nytt, för att under början av 2000-

talet sedan stabiliseras (SOU, 2010:57). 

 

Mängden individer med tungt narkotikamissbruk har ökat. Narkotikabruket innefattar allt från 

konsumtion vid enstaka tillfällen till en successiv och långvarig konsumtion. All narkotikabruk 

anses vara en riskfylld konsumtion (SOU, 2010:57) Gerdner & Berglund förklarar att tvångsvård 

vid missbruk har en snart hundraårig historia i Sverige. Tvångsvården har utvecklats från 

övervakning och arbetsdrift till en starkare vårdsträvan. Tvångsvård finns i minst 80 procent av 

världens länder och lagstiftningen växlar mellan straffrättsligt lagbunden tvångsvård samt civil 

tvångsvård (Gerdner & Berglund, 2010:6). 

 

Verksamheten Lag om Vård av Missbrukare (LVM) bildades år 1982 för individer med dagliga 

missbruksproblem. Den omfattade nya grupper av individer med drogmissbruk och även en 

begränsning genom kortare vårdtid än tidigare. Vidare ändrades lagen för att lägga mer fokus på 

individens vårdbehov. Det innebär att vårdbehovet har förändrats med marginal genom åren men 

har samma karakteriserande drag genom historia (Gerdner & Berglund, 2010:6) 

 

Sverige var inte ensam om denna införing av vård, eftersom många länder i västvärlden införde 

institutionsvård för narkomaner under 1900-talet. Förr i tiden benämndes tvångsintagningen för 

vård. Vissa länder genomförde denna intagning i stora organisationer där arbete stod i fokus. Det 

fanns en koppling till samhällets och industrins nödvändighet av att samla arbetskraften. 
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Motsvarande system kvarhölls eller införlivades under efterkrigstiden även i Östeuropa under 

kommunistiden (Gerdner & Berglund, 2010:6). Andra länder i Östasien tvingades hantera 

drogepidemier efter andra världskriget. Exempelvis amfetaminepidemin i Japan, opiumepidemin 

i Kina och heroinepidemin i Singapore. Regimerna framställde motstrategier som grundades på 

befolkningens moralsyn. Tvångsintagningens syfte var att ha arbetskraft som mål och det hårda 

straffen för individer med narkotikainnehav (Gerdner & Berglund, 2010:6). 

 

Erving Goffman beskrev hur mentalsjukhusen utvecklades till stora organisationer som la mer 

fokus på kontroll än på vårdbehandling. Kritiken av organisationerna innebar att de intagna blev 

orättvisbehandlade och fick begränsad vård. Dessa organisationer ansågs ha en förtryckande 

karaktär mot underklassen. Olika diskussioner kring vårdmiljö och behandlingsrutiner under 

1960 och 1970-talen uppmuntrade framväxten av terapeutiska samhällen och öppenvårdsinsatser. 

Trots att det fanns rehabiliterande verksamheter i det gamla anstaltssystemet uppstod idéer bland 

socialarbetare om vilken betydelse tvångsvård har för vårdsystemet. I många länder 

överlämnades asylerna samtidigt som tvångsvården behölls för ett mindre antal svåra fall. 

Exempelvis inom psykiatriområdet. I andra länder kompletterade tvångsvården socialtjänsten 

(Gerdner & Berglund, 2010:6).  

 

I USA uppstod en markant ökning av narkotikamissbruk efter Vietnamkriget, som ledde till 

införandet av tvångsvård på delstatsnivå. 1966 introducerades the Narcotic Addict Rehabilitation 

Act (NARA) som federal lag. Detta innebar att individen behandlades under sex månaders 

civiltvångsvårds vistelse på sjukhus följd av tre års eftervård under övervakning (Gerdner & 

Berglund, 2010:7) När HIV uppstod bland injektionsmissbrukare under 80-talet blev 

kontrollbehovet i samband med åtgärder intensivt i många länder och förstärkning av tvångsvård 

i olika former blev aktuella. Förr i tiden var Nederländerna för narkotikakonsumtion men 

individen hade eget ansvar. På senare tid infördes tvångsvård under två år riktat mot kriminella 

missbrukare. Kina som tidigare lyckats förhindra en opiatepidemi upplever en ny sådan sedan 

landet på 80-talet börjat öppna sig för omvärlden. Olika former av vård byggdes upp med 

tvångsvård inkluderat (Gerdner & Berglund, 2010:7) Sovjetunionen däremot upphörde under 

1990-talet och då uppstod diskussioner om det gamla anstaltssystemet i de nybildade länderna. 

Det var ett system som prioriterat arbete än på vård. Dessa diskussioner omfattade även kriterier 
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om individens rättigheter och behandling av narkotikamissbruk. Vidare tog den fasta på 

psykosocial som en farmakologisk behandling. De nya kunskapssammanställningarna 

resulterade till att tvångsvård inte skulle vara nödvändig. Men det fanns emellertid en stor 

problematik med narkotikakonsumtionen som ledde till att myndigheterna hade planer för en 

bredare utveckling av tvångsvård (Gerdner & Berglund, 2010:7). 

2.2 Narkotikans praktik 

Många forskare har påvisat att flera av de föreställningar som legitimeras som sanningar av olika 

individer på narkotikaområdet grundar sig mer på tro i jämförelse med på vetande. Bergmark 

och Oscarsson har använt sig av begreppet doxa som understryker olika uppträdanden av 

narkotika (Bergmark & Oscarsson, 1988:190f).  

Kristiansen har utgått från fyra doxiska nivåer, nämligen; första nivån innebär att 

narkotikamissbruk anses vara ett socialtproblem. Den andra nivån innebär att narkotika är farligt. 

Vidare visar den tredje nivån att narkotikamissbrukare fallit offer för narkotikan och 

psykologiska omständigheter. Den fjärde nivån grundar sig på att narkotikamissbrukarna 

behöver vård från samhället (Kristiansen, 1999:11). 

 

Kristiansen talar om livsstil, det vill säga att somliga livsstilar sticker ut i samhället genom att de 

avviker från den dominerande befolkningen i omgivningen. De flesta livsstilar är avgörande för 

vad som är accepterat i samhället. Den sociala interaktionen betonar individens relationer till 

andra individer i sin omgivning. Dessutom vilken betydelse identitetsutvecklingen har för 

relation till individerna och vilka han eller hon väljer att leva utifrån (Kristiansen, 1999:84). 

Samhällets inre ramar tyder på hur olika faktorer påverkar individens identitetsutveckling och 

hur de ska leva. Exempelvis hur samhällets syn på narkotika påverkar narkotikamissbrukarna 

samt andra samhällsmedlemmar som socialarbetare, politiker och andras inställningar till 

narkotikan (Kristiansen, 1999:86).  

 

Svensson anser att narkotikan har sedan långt bak i tiden varit ett negativt preparat i samhället 

(Svensson, 1996:18). Kristiansen belyser att avvikande livsstilar från samhällets värderingar 

skapar livssituationer där individer som avviker från samhällets normer känner sig nedvärderade. 

Vidare tenderar avvikande individer att ha en pessimistisk syn på möjligheter i framtiden. Oftast 
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präglas narkotikamissbrukarnas livssituation av konfliktfyllda eller avbrutna förhållanden till 

familj, släkt, vänner och andra de lärde känna innan de började missbruka narkotika (Kristiansen, 

1999:94).   

Skälet till att individer börjar missbruka narkotika är på grund av nyfikenhet och spänning samt 

att de befinner sig i en omgivning där narkotikamissbruk förekommer. Omedvetet försöker 

narkotikamissbrukare fly från ångest, depressioner och andra psykologiska negationer 

(Kristiansen, 1999:38) Individernas intresse för narkotika resulterar till att de får sociala 

konsekvenser. Eftersom individerna involverar sig i ett liv som narkotikamissbrukare 

(Kristiansen, 1999:38). Svensson anser att dessa individer oftast lever åtskilda förutom när de 

möts i fängelse och behandlingshem (Svensson, 1996:15).  

 

Narkotikan har en stor betydelse som är mycket större än dess effekt. Det företräder en flykt till 

ruset. Preparaten skapar nya perspektiv på livet och ger en delaktighet för individerna. Dessutom 

ger preparaten ett välbehag och ångest i vissa situationer (Svensson, 1996:39). Successivt 

hamnar narkotikamissbrukarna i ett socialt utanförskap på grund av detta missbruk. Narkotikan 

dominerar individens vardag. Ett liv i missbruk resulterar till att individen slås ut från 

arbetsmarknad, utbildning och förlora sin bostad. Därmed kommer missbrukaren inte att kunna 

upprätthålla de normala sociala relationerna. Det leder till att narkotikamissbrukaren skadar sig 

själv och då bör socialtjänsten omedelbart ingripa för hjälp. Eftersom risken för självmord är 

väldigt stort är det samhällets skyldighet att ingripa (SoL, 2002:322). 

 

Enligt Svensson kan en narkotikamissbrukare aldrig vara säker på vad preparaten som de sniffar, 

röker eller injicerar in i blodomloppet innehåller. Orsaken till detta är för att försäljningen av 

narkotikan sker på svart marknad utan organisationernas kontrollmöjligheter. Individerna lever i 

en subkultur där narkotikahandeln är en självklar del. Polisen och myndigheter har under lång tid 

förlorat kontrollen över narkotikaförsäljning (Svensson, 1996:117). Synen på dessa individer blir 

annorlunda när de legitimeras som kriminella för att de anses vara den mest fördömliga 

folkgruppen i samhället (Svensson, 1996:17f).  
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Jag räknar mig verkligen inte som knarkare. Jag har inte tagit amfetamin på över ett 

halvår. Och jag har aldrig tagit oftare än ett par gånger i månaden (Svensson, 

1996:15).  

 

Svensson beskriver tre olika sätt som narkotikamissbrukare bemötts av myndigheter eller 

socialarbetare. Antingen är det en negativ särbehandling, lika – för - alla handläggning eller en 

positiv särbehandling. Den negativa särbehandlingen leder till att missbrukarna i relation till 

normalklienterna får mindre hjälp (Svensson, 1996:67). Eftersom deras hjälpansökan behandlas 

med mindre intresse av organisationerna samt att ansökan formuleras efter organisationernas 

behov och inte från narkotikamissbrukarnas behov. Lika – för - alla handläggning innebär att 

alla medborgare ska behandlas lika utan deras enskilda förutsättningar (Svensson, 1996:67). 

Telefontider, väntetider och rätt blankett gäller lika för alla individer. Organisationerna följer 

reglerna strikt där ingen klient har bättre förutsättningar än någon annan. Den positiva 

särbehandlingen innebär att socialarbetaren möter klienten utifrån personliga förhållanden. Det 

vill säga om klienten inte kan bra svenska ska man skaffa tolk. När myndigheterna utför en 

behandlingsplan är klientens egna lösningar i centrum (Svensson, 1996:67).  

 

3 Metod 

 

3.1 Den kvalitativa ansatsen 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för genomförandet av vår undersökning. Den 

kvalitativa metoden handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Det skulle inte 

vara aktuellt att använda kvantitativ metod i vår undersökning. Vi vill ha utförliga svar från 

respondenterna, med enkäter begränsas svaren. Med den kvalitativa metoden får vi en närmare 

förståelse för organiseringen av tvångsvård och dess effekter på narkotikamissbrukarnas 

livssituation.  

 

Enligt Halvorsen är syftet med en undersökning att söka efter väsentlig fakta (Halvorsen, 

1992:13). Utifrån det insamlade datamaterialet undersöker vi olika faktorer kring ämnet 
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organisering av tvångsvård. Vi har använt oss av intervjuer och lagtextanalyser för att få kunskap 

om vårt studieobjekt. Individer är eller har inte, utan vi gör eller handlar. Vi är mycket aktiva och 

då sker förändringar. Dessutom blir det intressant att prata om tillförlitlighet i kvalitativa 

intervjuer (Trost, 2010:131f). Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan en trovärdighet för 

resultatet skapas. Det bör uppvisas i texten att vårt forskningsresultat av datainsamlingen och 

analysen är trovärdig. Detta för att läsare ska kunna förstå att den insamlade datan är seriös och 

relevant för den aktuella frågeställningen. I intervjufrågorna anger forskaren hur han eller hon 

har ställt sina frågor och sina följdfrågor. Här finns en öppenhet inför trovärdighet: Läsaren kan 

relativt lätt bedöma om intervjumaterialet är trovärdigt (Trost, 2010:134). 

3.2 Urval och bortfall  

Med urval menas en grupp av individer som forskaren väljer att studera och samla material ifrån. 

Som underlag för den kvalitativa metoden har vi samlat in material om organisering av tvång, 

ansvar och omvårdnad för narkotikamissbrukare. Vårt urval är en socialarbetare, en utredare och 

en chef för ett LVM-hem i Stockholm. Respondenterna hade olika arbeten och erfarenheter kring 

narkotikamissbruk, men samtidigt liknande mål för sitt arbete, det vill säga vårda och hjälpa 

dessa utsatta individer med narkotikaproblem i samhället.   

 

Vidare ville vi undersöka tre olika organisationer eftersom varje vald organisation har 

annorlunda arbetsuppgifter när det gäller frågor om narkotikamissbrukare. Vi valde bort att 

samtala med individer med narkotikaproblem eftersom vi bedömer att det inom en rimlig tidsram 

kan vara svårt att få rättvisande information från denna grupp av individer. Det finns inga 

bestämda teorier kring varför individer börjar missbruka narkotika. Dessutom är det ett känsligt 

ämne att diskutera med dessa individer för att de genomgår en process att bli narkotikafria. 

Däremot skulle det vara intressant att intervjua en före detta narkotikamissbrukare, men på grund 

av avgränsningen valde vi att fokusera oss på tvångsvårdens vård, omsorg och ansvar för 

narkotikamissbrukare.   

3.3 Genomförande av intervjuer 

Innan vi påbörjade intervjuerna tog vi kontakt med respondenterna via e-post där vi presenterade 

oss, talade om vilket universitet vi studerade vid och att vi skrev en c-uppsats. Intervjuerna ägde 

rum på respektive intervjupersons arbetsplats och samtalet med respondenterna varade mellan 
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45-60 minuter. För att inte missa viktig information valde vi att använda oss av en bandspelare. 

Detta för att gå tillbaka till materialet och uppfatta respondenterna rätt.  

 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjumall (bilaga 1), som bestod dels av frågor som var 

förknippade med de faktorer vi studerat, dels av öppna frågor kring området narkotikamissbruk. 

Vidare kompletterade vi intervjumallen med följdfrågor och upprepade eller omformulerade 

tidigare ställda frågor. Under intervjuerna använde vi oss av ett vardagligt språk för att inte skapa 

ett missförstånd mellan oss och respondenterna, vidare undvek vi negationer i frågorna. Vi 

testintervjuade en individ innan och sedan bedömde vi kvaliteten i frågorna (Trost, 1994:75ff). 

3.3.1 Etiska synpunkter 

På grund av tystnadsplikten som enligt lagen säger har vi valt att anonymisera våra respondenter. 

Vi valde att namnge dem med påhittade namn för att man inte ska kunna lokalisera vilka 

respondenterna är. Detta har vi valt att göra för att visa respekt till dessa myndigheter som 

arbetar med narkotikamissbrukare och som tack för att de tagit sin tid till att intervjuas. 

3.4 Kort redogörelse av respondenterna 

Olof, utredare på Socialstyrelsen, har tidigare arbetat på ett LVM-hem. Respondentens 

uppfattning mot narkotikamissbrukarna var mycket negativ innan han började arbeta med dem. 

Han hade fördomar som andra individer i samhället har. När han började arbeta med 

narkotikamissbrukarna kunde han emellertid se bortom narkotikan och skapa en god relation till 

dem. Han menade samhället bör ändra sin syn och lära känna narkotikamissbrukare genom att 

relatera till deras problem och bakgrund. Respondenten menade att narkotikamissbrukarna har ett 

behov av att bli förstådda på grund av att de är en känslig och invecklad grupp i samhället.  

 

Karl-Erik, chef för ett LVM-hem, har arbetat som kurator för missbrukare på Huddinge sjukhus. 

Enligt respondenten är alkoholproblematiken större än narkotikaproblematiken, dessutom är det 

en hög kostnad för samhället. Han medverkar även i den internationella narkotikapolitiken, där 

han tillsammans med andra utreder framtidsplaner för vård och omsorg av missbrukare. Han 

anser att det ska finnas ett samarbete mellan klient och socialarbetare, men att under vissa 

förhållanden är det omöjligt. Det beror på att klienten inte är medveten om sitt problem och den 

allvarliga skadan narkotika medför.  
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Eva, socialarbetare på socialtjänsten har tidigare arbetat med barn vars föräldrar är eller har varit 

missbrukare. Hennes inställning till narkotikamissbrukarna var neutral, hon hyste varken en 

negativ eller positiv åsikt om dem förrän hon påbörjade arbetet inom missbruk. Hon fick större 

insyn i deras livssituation. Hon nämner under intervjun att det är samhällets ansvar att ingripa 

och agera eftersom narkotikamissbrukare inte är medvetna om sitt problem. Staten bör handla 

och besluta åt narkotikamissbrukare, vilken form av vård de ska erhålla under vistelsen i ett 

behandlingshem.   

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Paternalism  

I boken Organisationer, samhälle och globalisering beskriver Göran Ahrne och Apostolis 

Papakostas den vision som fanns hos Karl Marx och som avsåg ett framtida samhälle där alla 

individer var fria. Visionen tog fasta på ett samhälle fritt från organisationers tvång. Detta 

tangerar problemet med paternalism, det vill säga det organiserade samhällets rätt att få 

bestämma och inverka på de enskilda människors liv. Det finns en grundläggande tanke om att 

samhället ska bidra med omsorg och hjälp till behövande individer, men till vilket pris? (Ahrne 

& Papakostas, 2002:30).  

 

Enligt Meeuwisse innebär paternalism att man skyddar individen från att missbruka narkotika. 

Detta är ett återkommande begrepp i diskussionen om tvångsvård. Paternalism är ett 

beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de underordnade och aktualiserar den 

klassiska sociologiska frågan om konflikten mellan individ och samhälle. Detta är grundat på att 

den överordnade som ersättning för vissa prestationer överför resurser till de underordnade som 

de själva inte kan skaffa sig. Formuleringen används ibland nedsättande för att känneteckna 

attityder eller politiska ordningar som utger sig för att värna om individers intressen, men som 

tros begränsa dessa individers frihet. Exempel på sådana åtgärder är reglering av alkohol och 

andra droger. Diskussionen kring dessa återgärder avser i vilken omfattning staten, offentliga 
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institutioner eller individer har rätt att vidta insatser som ligger i de berörda individernas intresse 

när dessa inte är i stånd att själva bedöma följderna av sina handlingar. Detta knyter an till 

faktorer som rationalitet, autonomi och frihet (Meeuwisse, 2000:208) 

 

I boken Etik i socialpolitik och socialt arbete diskuterar Erik Blennberger ämnet paternalism. 

Han fastställer två kategorier inom paternalism, välfärdspaternalism och disciplinerad 

paternalism. Välfärdspaternalism åsyftar handlingar som inträffar mot en person oavsett vad han 

vill i syfte att ge individen själv ökad välfärd. En disciplinerad paternalism har framförallt målet 

att generera bättre förhållanden för närstående eller samhället (Blennberger, 2005:258ff). Enligt 

Blennberger är nackdelen med paternalism att individens framförda önskan är viktigare som 

norm än individens välbefinnande. Staten får inte ta individens beslut. Ett argument som har stor 

betydelse för paternalistiska åtgärder är att en individs välfärd och självaktning ibland bör väga 

tyngre än individens självbestämmande (Blennberger, 2005:258ff).   

Tännsjö däremot argumenterar att individer ska bestraffas på andra sätt än tvångsvård (Tännsjö, 

2002:19).  

Samhället bör aldrig tolerera att patienter och klienter som är vuxna och kapabla att 

fatta sina egna autonoma beslut, tvingas acceptera något som helst slags vård 

(Tännsjö, 2002:22).  

 

Tännsjö anser att individer bör rättfärdigas av samhället för sitt handlande av narkotikamissbruk. 

Detta för att ge skydd åt andra individer i samhället, det vill säga undvika att de råkar ut för 

skador. Enligt Tännsjö stödjer man andra individer i omgivningen genom att bestraffa 

narkotikamissbrukare och inte ge dem ofrivillig vård.  

4.2 Viljans svaghet 

Det finns självklara normer i samhället som individen bör följa. Bryter individen mot dessa 

normer uppfattas denne på ett negativt sätt av andra individer. Enligt Elster innebär viljans 

svaghet en spänning mellan ett begär och en känsla (Elster, 2007:45). Elster tar upp ett exempel 

på ett begär och han menar att tillgängligheten av en produkt som narkotika skapar en 

pulshöjning hos individen. Däremot om narkotikan är ur sikte minskar medvetenheten av 

begäret. Tvångsvården kan vara ett medel till out of sight, out of mind av narkotika som Udehn 

benämner detta begrepp (Udehn, 2001: 46). Inne i vården finns inget narkotikabelagt medel som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rationalitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autonomi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihet
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narkotikamissbrukare använder för sitt beroende. Det leder till ett större tillfrisknande om dessa 

individer inte har tillgång till narkotika. Återfall kan bero på att narkotikamissbrukare återvänder 

till en miljö där narkotika förekommer frekvent. Narkotikamissbrukarens svaga vilja för 

narkotika inträder då (Svensson, 1996:21). Det kan förmodas att missbruk som alkohol och 

narkotika är humörhöjande av en positiv grad.  

 

Det försvagar depressioner och utlöser tillfredsställandet till eufori. Enligt Elster kan narkotikan 

vara en humörmultiplikator, som innebär att ett dåligt humör kan förvärras eller att ett gott 

humör ökar. Återigen, båda antagandena verkar rimliga och mönstret emellan dem är 

observerade (Elster, 2007:48).  

En handling är avsiktlig genom individens beteende. Handlingen är orsakad av åtrå och tro från 

aktören. Dessutom säger Elster att ett val inte alltid leder till en handling (Elster, 2007:163). En 

individ kan välja att handla eller inte handla utifrån sitt intresse. Men samtidigt kan det medföra 

att andra individer följer samma spår. Exempelvis om en narkotikamissbrukare av misstag har 

tagit en överdos av narkotika kan en individ som vittnar om detta välja att hjälpa denna 

narkotikamissbrukare som behöver tas in på ett sjukhus eller välja att gå sin väg. Individen står 

inför rationella val men många av våra handlingar är i grunden irrationella (Elster, 2007:164). En 

orsak till ett beteende ligger enbart inte hos individen utan även i situationen. 

 

Ett rationellt val kan förklaras genom de begär och möjligheter individen har. Ett exempel kan 

vara en individs starka begäran efter narkotika men även bör individen ha i åtanke det höga priset 

på narkotikan. Det vill säga om individen har råd att införskaffa sig det eller tar till sig 

handlingar oavsett konsekvens för att tillfredsställa begäret (Elster, 2007:167).  Elster diskuterar 

det oemotståndliga begäret som många individer kan ha, i synnerhet narkotikamissbrukare. När 

priset på narkotika höjs blir narkotikakonsumtionen lägre (Elster, 2007:167).  

 

The supreme perfection of man is that he acts freely or voluntarily, and it is this, 

which makes him deserve praise or blame (Udehn, 2001:339).  
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4.3 Samhälle och individ 

Enligt Giddens hänger sociala strukturer och individens identitet ihop genom praktiker. 

Individens självidentitet påverkar alla beslut i samhället. Samhällsfaktorer påverkar individens 

självbild och beslut (Giddens, 2002:260). En individ har en tendens att uppleva maktlöshet 

gällande mångskiftande och det oöverskådliga samhället. Till skillnad från den traditionella 

världen har individen kontroll över sina handlingar. I dagens läge ligger kontrollen i de yttre 

faktorerna i samhället (Giddens, 2002:226).  

 

Individen upphör att vara sig själv. Han införlivar helt den typ av personlighet som 

kulturmönster erbjuder honom, vilket gör att han blir precis som alla andra och som de 

förväntar dig att han ska vara… denna mekanism kan jämföras med hur vissa djur 

byter färg för att skydda sig. De blir så lika sin omgivning att det nästan inte går att 

urskilja dem (Giddens, 2002:226)  

 

Förändringar i samhället påverkar de normer som individer handlar utifrån. Dessutom är själva 

känslan av att vara uppslukad av samhällsförändringar mycket bekymmersamt. Dessa 

förändringar är intensiva, de tränger ända in i grunden för individens handlingar och jagets 

uppbyggnad. Att skaffa kontroll över förändringarna när det gäller livsstilsfrågor kräver att man 

fängslar sig in i den sociala världen och inte att man drar sig undan den (Giddens, 2002:226).  

 

Det finns kriser när de gäller handlingar som är inbundna i individens liv och samhällsutveckling 

som även framstår vara ofullständiga. Kriser är en del av livet, men kan förklaringsmässigt inte 

bli till en vana (Giddens, 2002:218f). Under vissa situationer kan en nedstämd individ inte 

psykologiskt hantera de förekommande kriserna tillräckligt. Detta resulterar till att de handlar fel 

och förlitar sig på ödets beskydd. Individer uppdateras ständigt om det förekommande frekventa 

tvångsvårdens kriser för narkotikamissbrukare. Som vidare leder till att individerna blir fullt 

likgiltiga för socialarbetarnas förmåga att hantera narkotikamissbrukarnas tillfrisknad. Men flera 

av dessa kriser påverkar individens egna aktiviteter och handlingar. Exempelvis när det gäller 

ekonomiska problem, arbetslöshet, arbetsmarknad och bostadsmarknad (Giddens, 2002:218f).  
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Senmodernitetens negativa effekter har således allvarliga följder som kan betraktas i två 

aspekter. Den första aspekten är när individen påträffar störande trots hur mycket han än försöker 

slå bort tankarna på osäkerheten. Den andra aspekten utsätter oundvikligen alla individer för en 

rad mer eller mindre allvarsamma krissituationer, som ibland kan utgöra en fara för själva kärnan 

i självidentiteten (Giddens, 2002: 218f).  

4.4.1 Organisering 

Enligt Ahrne & Papakostas handlar all organisering om att bygga upp, uppdela och bevara en 

uppsättning av kollektiva resurser. Kollektiva resurser är resurser som enskilda individer inte är i 

stånd att införskaffa eller bevara på egen hand samtidigt som de inte är till för alla individer. 

Tillgängligheten är avgränsbar (Ahrne & Papakostas, 2002:20). För att vidmakthålla kollektiva 

resurser krävs fortlöpande samspel mellan organisation och individ. Det kan gälla distribution, 

skötsel, tillämpning eller kontroll (Ahrne & Papakostas, 2002:21). En organisations målsättning 

kan i första hand begripas i ställning till deras kollektiva resurser (Ahrne & Papakostas, 

2002:22).  

Ahrne & Papakostas menar att individer som är styrda av organisationer inte betyder att de inte 

kan besluta för dem själva. Det är inte samhället som hejdar den enskilde individen från att 

utföra saker utan det är organisationer inom olika områden (Ahrne & Papakostas, 2002:12). 

Individers handlingssätt som samhällsvarelser styrs framförallt genom att de ingår i olika 

organisationer. Dessutom inträffar samhällsprocesser i synnerhet genom samspel mellan olika 

slags organisationer (Ahrne & Papakostas, 2002:14).  

 

Detta är för narkotikamissbrukarens välbefinnande som staten investerar med olika vårdformer, 

organisationer och behandlingar för dem att bli narkotikafria. Tvångsvården ska ses som en 

förberedelse till en behandling som kan leda till missbruksfrihet och förbättrad livssituation. Om 

klientens valmöjligheter eller handlingar begränsas av socialarbetaren med hänvisning till att det 

är för klientens bästa, trots att klienten inte önskar det. Organisation är ett hjälpmedel med 

gemensamma resurser där enskilda individer kan ha svårigheter med att införskaffa eller bevara 

på egen hand (Ahrne & Papakostas 2002:22). 
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5 Utredning och dokumentation av organisering för 

narkotikamissbruk 

 

Enligt Socialstyrelsen är kommunernas och landstingens kostnader för missbruks- och 

beroendevård cirka 17 miljarder kronor per år. Missbruks- och beroendevård avser den 

verksamhet som bistår eller ger insatser i form av vård och behandling till klienter och patienter 

inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården med missbruks- eller beroendeproblem (SiS, 

2007:a:30). 

 

Socialtjänsten ska i enlighet med lagen arbeta med att erbjuda insatser som håller god kvalitet. 

Detta innehåller en systematisk dokumentation, egenutvärdering och kontroll. Handläggning av 

enskilda individers biståndsansökningar ska dokumenteras. Det ska framgå de beslut som fattats 

och även de omständigheter samt händelser som ligger till grund för beslutet. Enligt 

socialtjänstlagen ska individer som inte är villiga att ansöka om vård bör intas med tvång (SoL, 

2002:107). Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund hjälpa individernas 

ekonomiska och sociala trygghet. Vidare ska individerna aktivt delta i samhällslivet för att få 

bättre levnadsvillkor (SoL, 2002:107). 

 

2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom enligt 

bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL, 2001:453).  

 

De väsentliga utgångspunkterna är att socialtjänstens insatser i individuella ärenden ska bygga på 

frivillighet och självbestämmande. Det som dokumenteras ska byggas på respekt för den 

enskildes integritet. Varje ärende hos socialtjänsten ska prövas samt bedömas opartiskt och 

sakligt (SoL, 2002:107). En rapport från Socialstyrelsen visar att dokumentation är nödvändig 

för att kunna följa upp och utvärdera de insatser som ges. Den systematiska dokumentationen är 

en förutsättning för utvärderingar av resultatet och av insatserna för den enskilde individen. 

Dessutom behövs dokumentation för att kunna utveckla och förbättra socialtjänstens verksamhet 

(SiS, 2010:9).  
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När en utredning föreligger ska två datamaterial användas för missbrukaren. Den första är KIA- 

som registreras i SiS klient- och institutions administrativa system (SiS, 2010:9). I detta system 

införs samtliga beslut som berör den enskilde och den enskildes behandlingsplan. Det andra 

datamaterialet är DOK- ett bedömnings- och dokumentationssystem som bildar grunden för både 

vårdplanering och uppföljning inom missbruksvården i Sverige (SiS, 2010:9). DOK-systemet är 

tänkt att användas på individ-, lokal respektive nationell nivå för olika ändamål. På individnivån 

utgör uppgifterna bra stöd för behandlingsplanering och uppföljning. Klienterna får via intervjun 

en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de 

vill ha hjälp med. På lokal nivå (organisationsnivå) kan sammanställningar av svar användas för 

verksamhetsbeskrivning och självutvärdering. På generell eller nationell nivå ger 

dokumentationen grunder för central planläggning samt att den medverkar till en gemensam 

kunskapsutveckling (SiS, 2010:7). 

5.1 Lagen om vård av missbruk 

Vård enligt LVM ska vara ett hjälpmedel att bryta en destruktiv utveckling. Syftet är att ge 

individen motivation till en fullbordad behandling. Vidare stärka individerna till en möjlighet till 

att självmant fortsätta bearbeta sina problem (SoL, 2002:314). Tvångsvården ska ses som 

förberedelse till en behandling och till ett bättre liv. Finns förutsättningar för en fortsatt vård i 

frivilliga former ska tvångsvården upphöra (SoL, 2002:314). Mycket talar enligt socialtjänstens 

kommittéer att kommunernas öppenvårdsinsatser inte kan möta behoven bland de mest drabbade 

missbrukargrupperna. Om de kommunala åtgärderna är otillräckliga kan det uppstå en risk att 

individer utvecklar allvarsamma problem, att endast tvångsvård kvarstår (SoL, 2002:109). 

Sociallagarna menar att alla möjligheter till frivillig vård inte behöver vara prövade i praktiken 

men narkotikamissbrukaren måste ha fått erbjudande om och ha deltagit samt diskuterat 

vårdformer som har bedömts passa narkotikamissbrukaren. Narkotikamissbrukaren bör ha rätt att 

välja behandlingshem och behandlingsform om alternativet inte väsentligt stiger nämndens 

kostnader (SoL, 2002:318).  

 

När utredningen har påbörjats kommer det fram till socialnämnden att fatta beslut om 

läkarundersökning av narkotikamissbrukaren. Detta för att undersöka narkotikamissbrukarens 

aktuella hälsotillstånd och behov av vård. Det är viktigt att socialnämnden på ett tidigt stadium, 
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redan under utredningen kan ange vilken vård utanför LVM-hemmet ska ges. Det är angeläget 

för vårdens resultat att LVM-vården utnyttjas för sådana insatser. Det ska finnas en plan över 

vården som ingår i utredningen. Vårdplanen bör omfatta bland annat en redogörelse av det stöd 

och den behandling som socialtjänsten planerar under vårdtiden. Behandlingsplanen förutsätter 

en noggrann kännedom och en grundlig utredning av klienten (SoL, 2002:331). När 

narkotikamissbrukaren har tagits in på ett LVM-hem övergår behandlingsansvaret på hemmet.  

 

Socialnämnden har dock fortfarande ansvaret för den intagne och det ligger hos nämndens 

utsedde kontaktperson att noga följa vården (SoL, 2002:348). När vårdvistelsen är över behöver 

det inte betyda att klienten ska förlora kontakten med socialtjänsten som klienten har förtroende 

för. Innebörden med flexibilitet är att behandlingen inte ska utgå från klienten bara. Detta för att 

individen lider av svårigheter och brister i samhället och därför bör insatserna ses utifrån bredare 

perspektiv. Men det är viktigt att klienten inte frånskiljs från sin ursprungliga omgivning. 

Närhetsprincipen innebär att behandlingen för klienten ska vara nära hemmiljön, det vill säga 

placeringen ska vara inom den individuella kommunen (SoL, 2002:115). 

 

8 § Socialnämnden skall i samband med att utredning inleds utse en tjänsteman hos 

nämnden som skall svara för kontakterna med missbrukaren och med olika vårdgivare 

(SoL, 2002:351). 

 

Socialnämnden har en plikt att se till att narkotikamissbrukaren efter vårdtiden får ett fortsatt 

stöd. Det väsentliga är stöd till egen bostad och arbete. Förutsättningen bör vara att den som 

skrivs ut inte ska vara tvungen att återvända till en miljö och livssituation. Det vill säga där han 

har svårt att hålla sig ifrån missbruket (SoL, 2002:351).  

 

30 § Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad 

och arbete eller utbildning samt se till att han får personligt stöd eller behandling för 

att varaktigt komma ifrån sitt missbruk (SoL, 2002:351).  

 

Kristiansen anser att metodvalet av vårdform påverkar behandlingsresultatet för individen med 

narkotikamissbruk (Kristiansen, 1999:67). Vidare avgörs personalens involvering i klientens 

delaktighet, och har en tro på individens möjligheter att förändra sitt liv. Det är viktigt att 
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motivera och stödja klientens vardagssituation genom att klienten upplever stöd från personalen. 

En medverkan i behandlingssituationen innebär att behandlingen blir meningsfull (Kristiansen, 

1999:67).  

Det finns inom missbruksområdet inga identifierade professionella metoder eller 

tekniker, som leder till effektiv ”bot”, och vars tillämpning är i princip oberoende både 

av klientens eller patientens vilja och aktiva medverkan, och av behandlarens 

personlighet eller relation till patienten (Blomqvist, 1991:3).  

 

6 Resultat och analys 

 

6.1  Narkotikamissbrukare i relation till myndigheter 

Det finns många orsaker till att individen börjar missbruka narkotika. Det går inte att dra 

definitiva slutsatser kring varför de börjar. Varje individ har sin egen erfarenhet, bakgrund och 

livsstil som medför att missbrukssituationen hanteras individuellt. Däremot finns det likheter och 

gemensamma mönster till användning av narkotika. Narkotikamissbrukare har olika grava 

skador. Vissa individer är medvetna om sitt problem och andra inte. De som är omedvetna bör 

omhändertas av samhällets organisationer och motiveras till ett narkotikafritt liv.  

 

Karl-Erik: En individ som är psykotisk har ingen egen vilja, det är ett 

fenomen som är kontroversiell i detta läge. Det finns många intelligenta 

individer som fastnar i ett narkotikaberoende, detta är ett aktuellt problem i 

samhället. Dessutom händer det mycket på vägen för att detta ska uppstå, det 

vill säga en lång väg med mycket insatser. Tvång är i yttersta skedet att rädda 

liv, det är jag absolut för! Det pågår ett tag men med uppföljning kan man se 

en skillnad på hur individen börjar friskna till samt fortsätta att motivera dem 

på vägen för en fullkomlig tillfrisknad  

 

Det är bra av samhället att ingripa när en individ befinner sig i ett psykotiskt tillstånd på grund av 

narkotikaeffekter. I de flesta situationer är inte narkotikamissbrukare medvetna om problemet 
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och bör få hjälp av myndigheter som arbetar med missbruksfrågor. Narkotikamissbrukare bör 

intas med tvång av socialtjänsten (SoL, 2002:107).  

 

Eva: Ni måste ändå förstå varför samhället ingriper när det uppstår sådana 

problem som missbruk. Narkotikamissbrukarna har hamnat i en nivå av en 

destruktiv faktor, vilket innebär att de inte har en kännedom av vad som är rätt 

och fel i detta fall. Därför bör staten lösa problemet åt dem. Tänk om 

exempelvis ni har ett barn, och barnet har hamnat i ett narkotikamissbruk, 

skulle ni låta barnet bestämma själv eller överlämna problemet till staten? Där 

man erbjuds vård och omsorg. Jag skulle definitivt ansöka om hjälp från staten 

om det vore mitt barn eller andra anhöriga   

 

Vi anser att staten gör rätt i att ingripa när individen har hamnat i en destruktiv utveckling på 

grund av narkotikamissbruk. Målet är att motivera och hjälpa individen till ett narkotikafritt liv. 

Det är förståeligt att myndigheterna bortser från individens önskemål. Eftersom de självmant inte 

kan bearbeta sitt missbruksproblem utan myndigheternas hjälp (SoL, 2002:314). Anhöriga till 

narkotikamissbrukare är fast beslutna till att myndigheterna ska hjälpa dem till att tillfriskna. 

Andra individer i samhället har inte samma syn på narkotikan som anhöriga till 

narkotikamissbrukare har. Anhöriga till narkotikamissbrukare är medvetna om det grava 

problemet som missbrukaren befinner sig. De förlitar sig på att myndigheterna ska hjälpa 

narkotikamissbrukare än att narkotikamissbrukare på egen hand ska bli fria från sitt missbruk.   

Efter en period av åtgärder från tvångsvården finns det möjligheter att narkotikamissbrukare 

genom frivillighet fortsätter sin behandling på egen hand (SoL, 2002:314).  

 

Enligt paternalismen ska narkotikamissbrukare medverka i en utredning för behandling av 

narkotika. Men är dessa narkotikamissbrukare i det psykiska tillståndet att framföra sina 

önskemål för behandling av narkotika. Enligt Blennberger är det en nackdel att prioritera 

individens önskemål framför individens välbefinnande. Det vill säga myndigheter får inte besluta 

åt narkotikamissbrukare. Men i vissa fall bör narkotikamissbrukarens välfärd och självaktning 

väga tyngre än narkotikamissbrukarens självbestämmande (Blennberger, 2005:258ff).   
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Eva: Jag känner att jag kan försvara tvångsvården. Jag uppfattar inte att 

människor som är inne i ett sån allvarlig missbruk har en egen vilja… I den 

stunden har samhället ett ansvar, sedan är det inte bara att behandla utan 

vidare kunskap eller medel utan man bör utföra arbetet på ett bra sätt och 

rädda människor innan deras liv fördärvas av narkotikan 

 

En individ förlorar sin verklighetsuppfattning vid användning av narkotika. Individens liv 

präglas av narkotika och gör allt i sin makt för att få tag på det. Vissa narkotikamissbrukare har 

förlorat sitt arbete, sin bostad, sociala relationer och familj. Detta på grund av att narkotikan 

orsakat skador hos individen och dennes omgivning. Att använda narkotika innebär 

konsekvenser för individen. Det finns outtalade normer i samhället som individen bör följa. 

Bryter individen mot dessa normer uppfattas denne på ett negativt sätt av andra individer. Som vi 

visade tidigare i denna uppsats talade Elster om problemet med viljans svaghet så som en 

spänning mellan ett begär och en känsla (Elster, 2007:45).  

 

Ett rationellt val kan förklaras genom de begär och möjligheter individen har. Ett exempel kan 

vara en individs starka begäran efter narkotika men även bör individen ha i åtanke det höga priset 

på narkotikan. Det vill säga om individen har råd att införskaffa sig det eller tar till sig 

handlingar oavsett konsekvens för att tillfredsställa begäret (Elster, 2007:167).   

Det finns individer som klarar sig ur narkotikan och det finns de som får återfall samt återvänder 

till behandlingshem. Det finns inga direkta svar till varför en narkotikamissbrukare fortsätter 

med narkotikan eller slutar använda narkotika. Det går inte att lägga allt ansvar på organisationer 

som ansvarar för vård av narkotikamissbrukare. Eftersom det ska finnas ett samspel mellan 

organisation och narkotikamissbrukare.  

 

Eva: Man kan aldrig veta förrän i efterhand om man har gjort någon nytta 

eller inte för dessa individer. Vi kan inte göra underverk, det kan komma in en 

individ som har missbrukat narkotika i 20 år och har förväntningar på att vi 

ska hjälpa honom eller henne till att bli rena helt och hållet under de här korta 

6 månaderna.  
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Svensson beskriver en orsak till varför narkotikamissbrukarna inte vill komma in i vårdens goda 

värme. Inne i vården framställer narkotikamissbrukarna knarklivet som bedrövligt och eländigt. 

Narkotikamissbrukarna anser att missbruksvården misslyckas med att få en förbindelse med 

narkomaner genom att få de att försöka finna och fullborda vård. Vården vill försöka få 

narkotikamissbrukare att fasthålla vid sina förändringsprojekt. Det vill säga upphöra med sitt 

missbruk och leva ett vanligt liv (Svensson, 1996:21). 

 

Olof: Man bör främst tänka på att narkotikamissbruket innebär höga 

kostnader för samhället samt för individen som missbrukar själv. Mycket av de 

klienter vi har arbetat med, bosätter sig oftast i gömda områden, såsom 

container, sopprum och dylika platser. Orsaken är att de har förlorat sina hem, 

och har inte dem pengarna att betala hyra exempelvis. Förr bidrog staten med 

pengar åt dessa missbrukare, men idag ersätts pengar mot matkuponger på 

grund av att de spenderade pengarna till fel syfte, det vill säga droger 

 

Narkotikamissbrukare hamnar i livsstil där narkotikan är den första prioriteringen. Kristiansen 

talar om fyra doxiska nivåer. Där den tredje doxan säger att narkotikamissbrukare har fallit offer 

för narkotikan och psykologiska omständigheter (Kristiansen, 1999:11). Kristiansen menar att 

samhällets normer påverkar individens identitetsutveckling och hur de väljer att leva. 

Narkotikamissbrukarnas omgivning präglas av ekonomisk brist, hemlöshet och kriminalitet. 

Detta på grund narkotikans effekter på individen. Statens syn på att narkotikamissbrukare ska få 

ekonomiskt bidrag är för att hjälpa dem med nödvändigheter. Exempelvis mat, hyra etcetera. 

Men narkotikamissbrukare har utnyttjat bidraget till att spendera det på narkotika. Därför är det 

av en fördel att Staten ersatt pengar med matkuponger. Det utnyttjas därmed av rätt syfte.  

 

Karl-Erik: Det ska ligga ett underlag i det vi kallar handlingsplan… där det 

innehåller rutiner om hur ett samarbete ska vara utformat mellan klient och 

socialtjänst. Det har dock varit svårt att lyckas få till det, det är inte bara vi 

som ska besluta för individen, utan han eller hon bör få information om vad 

som ska ske. De har självfallet önskemål om utförandet samt 

bosättningsområde… alltså exempelvis av LVM-hem 
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Tvångsvården ska hjälpa individer med narkotikamissbruk. Oftast missuppfattas denna 

organisation av andra individer. De kan tolka tvång som en negativ form av vård. Eftersom 

individen har en egen vilja och självbestämmande ska de få leva sitt liv utifrån egna villkor. Men 

detta ska ske lagligt enligt svensk lag.  

 

För att det ska framgå ett gott samarbete mellan klient och organisation bör det finnas riktlinjer 

gällande val av metod och vård för narkotikamissbrukare. En narkotikamissbrukare som tas in 

för tvång ska få sina rättigheter samtidigt som de bör följa lagens föreskrifter. Exempelvis ska en 

narkotikamissbrukare själv eller med hjälp av organisation välja bostadsområde för ett 

behandlingshem eller andra likande önskemål under tvångsvård.   

 

Karl-Erik: Jag vet att tvångsvården är på gång med en bred utveckling av sin 

verksamhet och att många av de intagna är nergångna genom grava skador. 

Det finns ett flertal metoder som vi använder oss av som vi tror är 

verkningsfulla dock innebär det inte att missbrukarna tar till sig dem utanför 

LVM-hemmet. Det är lätthänt att de får återfall och det har vi bevittnat. Vissa 

metoder fungerar inte på alla klienter, då får vi använda oss av starkare 

medel… 

 

Tvångsvården utvecklas gradvis, i synnerhet gällande vilken slags metod som bäst lämpar 

narkotikamissbrukare med tungt missbruk. Det problematiska med tvångsvård är att dessa 

individer har en tendens att återkomma till vården på grund av återfall. En narkotikamissbrukare 

som befinner sig i en miljö där narkotika förekommer leder till svårigheter till att bli friska. Detta 

kan bero på en svag vilja och andra faktorer i samhället. Exempelvis grupptryck, ekonomiska 

svårigheter, sociala och psykologiska problem.  

 

Giddens anser att individers beteende och handlingar är begränsade till deras erfarenhet och 

livssituation. För att utvecklas bör de vara medvetna om att gå vidare till ett annat beteende där 

de träder in i de vardagliga aktiviteternas kontinuitet. Individernas handlingar skiljer sig inte från 

deras tänkesätt - men det är snarare icke-medvetet än omedvetet (Giddens, 2002:47f).  Ångest 
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måste förstås i förhållande till det generella trygghetssystem som individen utvecklar och inte 

endast i relation till samhället (Giddens, 2002:57). Den snabbväxande ångesten har en 

benägenhet att hota medvetenheten om självidentiteten. Eftersom medvetenheten om självet i 

relation till utgörande drag i objektvärlden förmörkas. Individer upplever trygghet hos andra 

individer med liknande livssituation. En upplevelse som är kognitivt ordnad genom primär tillit. 

Detta innebär att individer med ett narkotikamissbruk relaterar sig till de närmaste i sin 

omgivning (Giddens, 2002:59).  

 

Olof: Tvångsvård och andra statliga organisationer är ett hjälpmedel för 

narkotikamissbrukare så att de kan påbörja ett nytt liv utan narkotika. Det 

dessa människor inte är medvetna om är att de anser tvånget vara ett hot 

gentemot dem. Behandling tillämpas efter varje enskild person och vilket slags 

missbruk de befinner sig i. Självklart kan klienten ta del av 

behandlingsplaneringen om han eller hon kan behärska den. Annars är det 

lönlöst att samarbeta med en person som är ovillig till hjälp 

 

Detta är för narkotikamissbrukarens välbefinnande som staten investerar med olika vårdformer, 

organisationer och behandlingar för dem att bli drogfria. Tvångsvården ska ses som en 

förberedelse till en behandling som kan leda till missbruksfrihet och förbättrad livssituation. Om 

klientens valmöjligheter eller handlingar begränsas av socialarbetaren med hänvisning till att det 

är för klientens bästa, trots att klienten inte önskar det. Organisation är ett hjälpmedel med 

gemensamma resurser där enskilda individer kan ha svårigheter med att införskaffa eller bevara 

på egen hand (Ahrne & Papakostas 2002:22). 
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7 Diskussion 

 

 

Vår målsättning med undersökningen är att se hur tvångsvården arbetar och hjälper missbrukare 

till ett liv utan narkotika. Vi valde att använda oss av tre respondenter för undersökningen. 

Respondenterna gav oss riklig information kring deras arbete mot narkotikamissbruk. De var 

öppna med information om sina arbeten med narkotikamissbrukare. Vi kom fram till att 

respondenterna delade åsikter gällande arbetsätt och synpunkter för narkotikamissbruk. Vidare 

besvarade de vår frågeställning bra. Vi fick en tydlig bild om relationen mellan 

narkotikamissbrukare och myndigheters ansvar, tvång och omvårdnad. Vi har kommit fram till 

att det innebär svårigheter bedöma en rättvis bild kring organisationernas hjälp för 

narkotikamissbrukare. Detta eftersom narkotikamissbrukare är en känslig och svår grupp att 

hjälpa. 

 

Tvångsvården är en organisation som fråntar individens frihet att välja hur denne ska behandlas 

och när. Samhället har beslutat detta genom en lag som säger att narkotikamissbrukare ska tas in 

för tvång. Detta gäller enbart individer som har hamnat i en allvarlig situation med 

narkotikamissbruk. Det finns riktlinjer som narkotikamissbrukare ska följa enligt tvångsvårdens 

bestämmelser men samtidigt ska narkotikamissbrukare få en möjlighet att önska behandling. 

Tvångsintaget upphör efter en viss period, då ska individen vara motiverad att välja fritt hur han 

eller hon ska leva sitt liv gällande behandling (SoL, 2002:314).  Tvång benämns som ett negativt 

laddat begrepp men samtidigt kan det rädda livet på en narkotikamissbrukare. 

Narkotikamissbrukare är ofta oberedda på att de blir anmälda till tvångsvård. I de flesta fall är 

det anhöriga till narkotikamissbrukare som anmäler dem till socialtjänsten som i sin tur skickar 

iväg narkotikamissbrukare till tvångsvården. Narkotikamissbrukare är inte medvetna om hur 

samhället påverkas av att de missbrukar narkotika.  

 

Lagen om vård av missbruk ett bra hjälpmedel då narkotikamissbrukarna är i ett tillstånd som 

kan leda till dödsfall. Då är det bra att det finns myndigheter som kan ingripa och hjälpa 

narkotikamissbrukare. Detta kan hjälpa narkotikamissbrukare att få bättre levnadsvillkor och bli 

rena från sitt narkotikamissbruk. Narkotikaproblematiken har funnits i århundraden. Om staten 
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skulle ansvara för allt hade ingen individ i samhället varit narkotikamissbrukare. Det innebär att 

det ska finnas en ömsesidig relation mellan narkotikamissbrukare och myndigheter. Denna 

problematik om narkotikan har funnits under många århundraden. Hur narkotikamissbrukare blir 

bemötta är beroende på vilka organisationer som ingriper och vårdar dem. Individerna bör 

behandlas enskilt och utifrån deras kunskap av verkligheten och narkotikan de missbrukar. Det är 

viktigt att observera att organisationernas metoder inte nödvändigtvis fungerar på vilken klient 

som helst. Dessutom ska inte allt ansvar läggas på organisationer för narkotikamissbrukare, 

eftersom organisationerna gör allt de kan för att hjälpa dessa individer. En del 

narkotikamissbrukare är ovilliga och vissa är frivilligt engagerade. När en individ tas in för 

tvång, bortser man från individens självbestämmande. När individen tar sitt förnuft till fånga ska 

behandlingen antingen fortsättas självmant eller på myndigheternas ansvar. Det är då individens 

självbestämmande är i fokus. Samtidigt kan ingripandet tolkas på ett negativt sätt från 

narkotikamissbrukare. Detta leder till att narkotikamissbrukarna inte litar på samhällets ansvar 

för vård. Organisationernas utveckling är ständigt igång men problemet kvarstår i samhället.  

 

En individ ska få ha ett självbestämmande och egen vilja till sitt agerande i samhället. Det finns 

många regler och lagar som säger att vi ska leva på ett sätt som är accepterat i samhället. I 

Sverige har individen i största fall frihet att själv bestämma sitt liv. När Sverige infört en lag som 

tvångsvård är det för att gynna individens levnadssätt och inte förtrycka dem. Men vid vissa 

tillfällen krävs det att omgivningen engageras i individens liv för att få dem att hamna i rätt spår.  

 

Det krävs mycket arbete och tid från staten och narkotikamissbrukare för att bekämpa narkotika. 

Narkotikamissbrukare lever i en diskurs och det är svårt för staten att bryta denna diskurs. Det är 

en process att bearbeta problemet de befinner sig i. Vi upplever att individer med ett 

narkotikamissbruk inte är medvetna om att de är i ett allvarligt missbruk. Omedvetenheten visar 

sig när de fortsätter att missbruka narkotikan och inte tar hjälp från myndigheterna samt 

omgivningen. De jämför sig med andra individer i samhället och upplever att de är narkotikafria.  

 

Då vår undersökning skiljer sig från en intervju med narkotikamissbrukare, fick vi fram den 

information vi behövde av myndigheternas ansvariga. De beskrev arbetet mellan klient och 

personal samt vilka metoder de använder utifrån varje individs situation. Men de ville inte nämna 
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personliga berättelser på grund av den tystnadsplikt som finns enligt lag. Något vi vill betona är 

att en del narkotikamissbrukare haft ett stabilt liv innan användning av narkotika. Men på grund 

av narkotikans starka effekt har det lett till att individer har försämrat sina livsvillkor.  Slutligen 

kan också orsaker till narkotikamissbruket undersökas ur ett individuelltperspektiv och inte 

samhälleligtperspektiv. Det vill säga psykologiska faktorer eller hur narkotikamissbrukare 

upplever deras situation. Vi kan inte dra en slutsats om hur de känner sig eller upplevt sitt liv. 

Detta på grund av att vi inte har haft en personlig dialog med narkotikamissbrukare. Men vi kan 

dra en slutsats om att det finns organisationer som kan stödja utsatta individer inom missbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

8 Referenser 

 

 

Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis (2002) Organisationer, samhälle och globalisering: 

tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Lund: Studentlitteratur 

 

Bergmark, A & Oscarsson, O (2000/1999) Vad får det kosta att bota missbrukare? I: Pettersson. 

U (red.). Etik i socialtjänsten. Gothia, Stockholm 

 

Blennberger, Erik (2005) Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Blomqvist, Jan & Wallander, Lisa (2005) Vad styr vårdvalen? En faktoriell survey av faktorer 

som predicerar val av insats inom socialtjänstens missbruksvård. FOU 2005: 3 

 

Ekendahl, Mats (2001) Tvingad till vård – missbrukares syn på LVM, motivation och egna 

möjligheter. Stockolm: Stockholms Universitet, institutionen för socialt arbete 

 

Elster, Jon (2007) Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences. 

Cambridge University press.  

 

Foucault, Michel (2003) Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Grahn. 

 

Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna 

epoken. Daidalos AB 

 

Halvorsen, Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur. 

 

Kristiansen, Arne (2000) Fri från narkotika. Om kvinnor och män som har varit 

narkotikamissbrukare. Stockholm: Bjurner och Bruno AB. 

 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune, Swärd, Hans (2000) Socialt arbete – en grundbok. 

Socialhögskolan: Malmö 

 



28 
 

Nordström, C & Thunved, A (2002) Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och 

författningar Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

 

Ruth, J-E (1991) Reliabilitets - och validitetsfrågan i kvantitativ resp. kvalitativ 

forskningstradition. I Gerontologica, vol. 5, no 4.  

 

Svensson, Bengt (1996) Pundare, jonkare och andra. Med narkotikan som följeslagare. 

Stockholm: Carlsson Bokförlag 

 

Trost, Jan (1994) Enkätboken.  Lund: Studentlitteratur 

 

Tännsjö, Torbjörn (2002) Tvångsvård. Om det fria valets etik i hälso- och sjukvård. Stockholm: 

Thales  

 

Udehn, Lars (2001) Methodological Individualism. Background, history and meaning. London  

 

Artiklar:  

SoU (2010)  Diskussionspromemoria av Missbruksutredningen. Stockholm 

 

Gerdner, A & Berglund, M (2010) Översikt om tvångsvård vid missbruk – effekt och kvalitet. 

Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

8.1 Bilaga 1 

Intervjumall 

1. Hur ser vårdplanen till narkotikamissbrukaren ut? 

-  Och förhåller sig missbrukarna till vårdplanerna? 

2. Om du jämför ditt förhållningssätt till missbrukarna från början av behandlingen och nu. 

Kan du se någon skillnad?  

- På vilket sätt och varför? 

3. Upplever du att behandlingen för narkotikamissbrukare har haft en positiv eller negativ 

inverkan på din arbetsplats?  

- I sådana fall vad har den haft för slags inverkan? 

4. Finns det något ni tror skulle kunna vara en verkningsfull metod för ett förebyggande 

arbete mot narkotika?  

- Vilka typer av metoder använder ni er av? 

5. Hur förhåller du dig till narkotikamissbrukarna idag? 

6. Hur förhöll du dig till narkotikamissbrukare tidigare? 

7. Hur förhåller sig narkotikamissbrukarna till tvångsvården? 

8. Hur ser missbrukssituationen/livssituationen ut idag?  

9. Vilka myndigheter brukar narkotikamissbrukare ha kontakt med?  

10. Hur tycker du att narkotikamissbrukare blir bemötta av myndigheter? 

11. Vad är det som hindrar missbrukarna att lämna narkotikan? 

12. Vilket narkotikamissbruk är vanligast bland klienterna?  

13. Vilket sorts av narkotika är svårast att behandla? 

- Och varför? 

14. Hur vanligt är det att narkotikamissbrukarna får återfall och återvänder tillbaka till 

tvångsvården för ytterligare hjälp?  

15. Hur många klienter dör av narkotika inom tvångsvården? 

16. Vad upplever klienterna att det krävs av honom/henne och av samhället för att ta steget 

att sluta missbruka narkotika?  

17. Vad krävs det för klienten att bli fri från narkotikan?  

18. Anser ni att ni arbetar rätt med narkotikamissbrukarna? 
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-  På vilket sätt? 

19. Hur ska en närstående handla för att förebygga ett fortsatt narkotikamissbruk? 

20. Hur ser ditt förtroende ut för tvångsvård? 

21. Om du fick förändra någonting inom tvångsvården, vad hade du valt? 

22. Anser ni att narkotikamissbrukaren har eget självbestämmande och valfrihet under 

behandlingsperioden?  

 

 

 

 

 


