
JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 

 

 

Missbruksvård 
- En terapeutisk juridisk analys av svensk       

  gällande rätt  

Anna Warming 

Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp 

Examinator: Pernilla Leviner 

Stockholm, Höstterminen 2014 



Innehåll 
1. Inledning ..................................................................................................................... 4 

1.1. Missbruket och den fria människan ..................................................................... 4 

1.2. Syfte och frågeställningar .................................................................................... 5 

1.3. Metod, material och disposition .......................................................................... 5 

1.3.1. Rättspositivism som utgångspunkt ............................................................... 5 

1.3.2. Terapeutisk juridik som kompletterande perspektiv på rätten ...................... 6 

1.3.3. Terapeutisk juridik som analytiskt verktyg i uppsatsen ............................... 7 

1.3.4. Disposition.................................................................................................... 8 

1.4. Avgränsningar ..................................................................................................... 9 

1.5. Centrala begrepp................................................................................................ 10 

2. Regleringen av den svenska missbruksvården ......................................................... 12 

2.1. Tvångsvård och rättigheter – frivillighet som huvudregel ................................ 12 

2.1.1. Frivillig vård enligt SoL ............................................................................. 12 

2.1.2. Rättighetsperspektivet ................................................................................ 13 

2.1.3. Europakonventionen ................................................................................... 13 

2.1.4. Offentligrättsliga principer ......................................................................... 15 

2.2. Tvångsvård – undantaget från huvudregeln ...................................................... 17 

2.2.1. Syftet med LVM ......................................................................................... 17 

2.2.2. Fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel .. 18 

2.2.3. Vårdbehovsrekvisitet – när frivillig vård inte är ett alternativ ................... 20 

2.2.4. ”Specialindikationer” ................................................................................. 21 

3. Missbruksvårdens organisation – delat huvudmannaskap och 

samsjuklighetsproblematik ........................................................................................... 24 

3.1. Huvudmannaskapsfördelningen ........................................................................ 24 

3.1.1. Utmaningen med dagens uppdelning ......................................................... 24 

3.1.2. Vårdens organisation .................................................................................. 25 

3.2. Missbruksvårdens förhållande till den psykiatriska tvångsvården .................... 27 

3.2.1. Samsjuklighetsproblematiken..................................................................... 27 

3.2.2. Förutsättningarna för tvångsvård enligt LPT ............................................. 29 

3.2.3. Landstinget som huvudman vid vård enligt LPT ....................................... 29 

4. Missbruk och kriminalitet ........................................................................................ 31 

4.1. Missbruksrelaterad brottslighet ......................................................................... 31 

4.1.1. Narkotikabrott ............................................................................................ 31 

4.1.2. LVM som straffpåföljd ............................................................................... 31 

4.2. Kriminalvårdens missbruksvårdsansvar ............................................................ 32 



2 
 

4.2.1. Ansvar för att förhindra återfall i brott ....................................................... 32 

4.2.2. Efter frigivning – risk för återfall i missbruk och kriminalitet ................... 33 

5. TJ:s integrerande syfte – Vikten av tvärvetenskap ................................................... 34 

5.1. Missbrukets psykologi ....................................................................................... 34 

5.2. Missbruk som psykisk sjukdom ........................................................................ 34 

5.2.1. Fysiska faktorer .......................................................................................... 34 

5.2.2. Psykiska faktorer ........................................................................................ 34 

5.3. Behandling ........................................................................................................ 36 

5.3.1. Motivation och meningen med tillfrisknandet............................................ 36 

5.3.2. Vikten av individualiserad vård .................................................................. 36 

5.3.3. Rehabiliteringens stadier ............................................................................ 37 

5.4. Analys av TJ:s integrerande syfte...................................................................... 38 

5.4.1. Missbruket och den fria viljan .................................................................... 38 

5.4.2. Stigmatiseringen av missbrukare ................................................................ 38 

5.4.3. Tvångsvård och behandling av missbrukare .............................................. 39 

6. TJ:s reformerande syfte – Alternativa lösningar ...................................................... 42 

6.1. Om behovet av en förändrad missbruksvård ..................................................... 42 

6.2. Lagteknisk lösning - Hälso- och sjukvården som huvudman ............................ 42 

6.2.1. LVM som komplement till HSL istället för SoL ........................................ 42 

6.2.2. TJ-analys om huvudmannaskapsfrågan ...................................................... 43 

6.3. Lagteknisk lösning - Sammanslagning av LVM och LPT ................................ 44 

6.3.1. En samlad psykiatrisk kompetens .............................................................. 44 

6.3.2. TJ-analys om samsjuklighetsfrågan ........................................................... 45 

6.4. Processuell lösning - Vårdfokuserad kriminalprocess....................................... 46 

6.4.1. Svängdörrsproblematiken ........................................................................... 46 

6.4.2. Om DTC-processen .................................................................................... 47 

6.4.3. DTC:s nyckelkomponenter ......................................................................... 47 

6.4.4. TJ-analys om vårdfokuserad kriminalprocess ............................................ 49 

7. Sammanfattande slutsatser ....................................................................................... 51 

8. Källförteckning ......................................................................................................... 52 

8.1. Offentligt tryck .................................................................................................. 52 

8.2. Rättspraxis ......................................................................................................... 52 

8.2.1. Förvaltningsrätt .......................................................................................... 52 

8.2.2. Högsta förvaltningsdomstolen .................................................................... 52 

8.2.3. Hovrätt ........................................................................................................ 52 

8.2.4. Högsta domstolen ....................................................................................... 53 



3 
 

8.2.3. Europadomstolen ........................................................................................ 53 

8.3. Litteratur ............................................................................................................ 53 

8.4. Digitalt material ................................................................................................. 55 

8.5. Övrigt ................................................................................................................ 56 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



4 
 

1. Inledning 

1.1. Missbruket och den fria människan 

Statens förhållande till missbrukande medborgare har länge varit etiskt och 

moraliskt problematiskt. I efterspelet av industrisamhällets tillkomst stiftades i 

början av 1900-talet den första lagen om tvångsomhändertagande av missbru-

kare, lagen om behandling av alkoholister (1913:120).
1
 Vid denna tid ansågs 

missbruk utgöra ett socialt problem, nära sammankopplat med fattigdom och 

utsatthet, som kunde uppstå hos karaktärssvaga individer och botas med upp-

fostrande metoder. De missbrukare som tvångsomhändertogs ”behandlades” 

genom arbetstvång, eftersom det ansågs att ett hårt dagligt kroppsarbete skulle 

leda till ett sundare leverne.
2
  

 

Alkoholistlagen reviderades ett flertal gånger mot bakgrund av att samhälls-

skyddet getts företräde framför individskyddet och missbrukarens behov av 

vård.
3
 Det motiverade även avskaffandet av tvångsarbetet och stiftandet av nya 

lagar under 1900-talet som allt mer frångick synen på missbruk som ett möns-

ter av moraliska och karaktärsmässiga brister. I dagsläget konstateras det istäl-

let att det finns en mängd olika förklaringsmodeller om bakomliggande orsaker 

till missbruk såsom psykologiska faktorer, fysiologisk sårbarhet, ärftlighet, 

tillgänglighet samt social situation.
4
   

 

Att vara missbrukare är inte kriminellt, men beslut om tvångsvård kan tas i 

domstol och den enskilde bli dömd till vård för sitt eget bästa. I och med detta 

tvingar staten den enskilde medborgaren till vård med målet att göra hen fri. 

Missbruket ses i denna mån som ett osynligt fängelse som hindrar individen 

från att frigöra sina resurser vad gäller ekonomisk och social trygghet, jämlik-

het i levnadsvillkor samt ett aktivt deltagande i samhällslivet.
5
   

 

                                                           
1
 Vid denna tidpunkt fanns inga andra missbruksmedel än alkohol att tillgå.  

2
 Staaf, A. Rättsäkerhet och tvångsvård, 1u, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 

2005, s. 140.  
3
 SOU 2011:35 s. 564.  

4
 SOU 2011:35 s. 507. 

5
 Jfr. SoL 1 kap 1 §.  
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Detta sätt att tvinga i godhetens namn har många gånger, även i modern tid, 

kritiserats för att vara ett allt för paternalistiskt synsätt på missbrukarens själv-

bestämmanderätt.
6
 Tvångsvård som institution tycks dock, oavsett den ideolo-

giska kritiken, vara här för att stanna. Mot denna bakgrund leds frågan i upp-

satsen till att handla om hur tvångsprocessen, där staten tvingar i syfte att göra 

missbrukaren fri, kan utformas på bästa vis. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att genom en terapeutisk juridisk 

analys
7
 beskriva och problematisera den svenska rättsliga regleringen av 

tvångsvård av missbrukare. Detta syfte kan delas in i två delsyften där det 

första utgörs av att översiktligt beskriva rättsläget av tvång i vården av miss-

brukare. Det andra delsyftet är att belysa betydelsen av tvärvetenskap på detta 

rättsområde och att diskutera alternativa lösningar på eventuell rättslig proble-

matik.  

1.3. Metod, material och disposition 

1.3.1. Rättspositivism som utgångspunkt 

Utgångspunkten i uppsatsen är rättspositivismen och studiet av rätten genom 

den rättsdogmatiska metoden. Uppsatsens första delsyfte, dvs. beskrivningen 

av rättsläget av tvång i vården av missbrukare uppfylls genom sammanvägande 

och analys av de olika rättskällorna. Den gällande rätt som är relevant för pro-

blematiken utreds därmed utifrån propositioner, offentliga utredningar, rele-

vanta rättsfall samt juridisk doktrin.  

 

Den rättspositivistiska utgångspunkten innebär att gällande rätt undersöks uti-

från vad den är, och inte med fokus på vad den borde vara.
8
 I en offentligrätts-

lig uppsats är ställningstagandet enkelt mot bakgrund av att legalitetsprincipen 

ska vara ledstjärna i den offentliga maktutövningen. I en rättstillämpningssitu-

ation innebär det att det rättspositivistiska synsättet att kunskap utanför vårt 

                                                           
6
 Jfr. bl.a. Grönwall, L., Lagen om psykiatrisk tvångsvård och respekten för individens auto-

nomi, Svensk juristtidning, s. 776-787, 1992. 
7
 Se avsnitt 1.3.2. för redogörelse av terapeutisk juridik. 

8
 Spaak, T. Rättspositivism och juridisk argumentation, Juridisk tidskrift nr. 3, 2005/2006, s. 

563-597. 
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slutna juridiska system inte får beaktas, om den inte har erkänts betydelse i 

rätten.  

 

Ett sådant synsätt kan emellertid leda till problem när det kommer till miss-

bruksvårdslagstiftningen eftersom juridiken därigenom kan sägas ignorera ”ve-

dertagna sanningar” inom andra vetenskaper. Det är denna problematik som 

intresserar och utgör uppsatsens kärna. Samtidigt är det också detta problem 

som leder till metodologiska utmaningar. Så som det svenska rättssystemet är 

konstruerat i fråga om tvångsvård av missbrukare
9
 ges nämligen ett minimalt 

utrymme för att använda annan vetenskap inom ramen för den gällande rätten. 

För att andra kunskaper ska anses relevanta i en rättslig analys behövs därför 

ett kompletterande perspektiv på och förhållningssätt till juridiken. I denna 

uppsats utgörs detta kompletterande perspektiv av Terapeutisk juridik.  

1.3.2. Terapeutisk juridik som kompletterande perspektiv på rätten 

Terapeutisk juridik (härefter kallat TJ) är ett perspektiv på rätten som efterfrå-

gar större samstämmighet mellan juridik och beteendevetenskapliga, medi-

cinska och samhällsvetenskapliga rön. Det innebär att vetenskap inom exem-

pelvis psykologi, medicin och sociologi tillerkänns rättslig relevans. TJ ger 

därmed en möjlighet att fylla ut den gällande rättens fyrkantiga ramar med lös-

ningar som för den enskilde i processen blir långsiktiga och ändamålsenliga.
10

 

Enligt TJ verkar juridiken som en terapeutisk agent vare sig vi erkänner det 

eller inte. Rättsvetenskapsmän såväl som praktiserande jurister bör därför 

sträva efter att analysera rätten och de kompletterande vetenskaperna i syfte att 

uppnå så terapeutiska lösningar som möjligt. Genom att arbeta utifrån denna 

premiss innebär det ett individfokus där de lösningar som kan skapa bäst förut-

sättningar för långsiktigt välmående väljs. Därav minimeras de antiterapeutiska 

effekterna i största möjliga mån för den individ som berörs av den rättsliga 

processen.
11

   

 

                                                           
9
 Jfr. kapitel 2-4 om analys av gällande rätt.  

10
 Stolle, D., Wexler, D., Winick, B. & Dauer, E., Practicing therapeutic jurisprudence – Law 

as a helping profession, 1u, Carolina academic press, Durham, 2000, s. 7. 
11

 Winick, B. & Wexler, D., Judging in a therapeutic key – Therapeutic jurisprudence and the 

courts, 1u, Carolina academic press, Durham, 2003, s. 7. 
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Genom denna strävan bör de rättsliga aktörernas ändamål alltid vara prevention 

och proaktivitet samt konflikt- och problemlösning.
12

 Den rättsvetenskapande 

juristens uppgift kan t.ex. vara att utvärdera en rättslig reglering och undersöka 

om den uppfyller sin avsedda funktion som problemlösningsverktyg genom 

bl.a. användandet av tvärvetenskap.
13

 Genom att skärskåda huruvida lagarnas 

ändamål och dess tillämpning står i samklang ges därigenom möjligheten att 

skapa en brygga mellan lagarnas syfte och dess faktiska tillämpning och resul-

tat.
14

  

 

TJ härstammar från USA och har därmed sin utgångspunkt i ett case-law-base-

rat juridiskt landskap. Det är därför inte helt oproblematiskt att överföra per-

spektivet till svensk rätt eftersom vår rättstradition i större mån bygger på an-

vändandet av generella kodifierade lagar. TJ:s tankegångar och influenser kan 

dock anses ligga i linje med svensk rättstradition där välfärdsstaten byggts upp 

för att skydda och hjälpa utsatta grupper genom att reglera presumtivt funkt-

ionella lösningar. Perspektivets synsätt bör därmed kunna finna en plats även i 

svensk rätt.
15

  

 

TJ har två huvudsakliga syften, ett integrerande och ett reformerande. Dessa 

syften kommer att utgöra strukturen för analysen i uppsatsen. Vad dessa syften 

innebär beskrivs i följande avsnitt.   

1.3.3. Terapeutisk juridik som analytiskt verktyg i uppsatsen 

TJ:s interagerande syfte innebär att kompletterande kunskap/vetenskap an-

vänds för att fylla ut den positiva rätten. Det har beskrivits som att gällande rätt 

utgör en vinflaska och att denna bör fyllas med ”TJ-vätska” (vin) för att skapa 

den mest framgångsrika helheten.
16

 När ett juridiskt spörsmål uppstår innebär 

det att alla rättsligt godtagbara lösningar på problemet utreds utifrån given lag 

                                                           
12

 Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, 1u, Jure, Stockholm, 

2011, s. 32.  
13

 Diesen, C., Terapeutisk juridik, 1u, Liber, Malmö, 2010, s. 30-33. 
14

 Diesen, C., Terapeutisk juridik, s. 20.  
15

 Kindström Dahlin, M., Leviner, P., Kaldal, A. & Hellner Gumpert, C., Swedish legal 

scholarship concerning protection of vunerable groups – Therapeutic and proactive dimen-

sions, International journal of law and psychiatry vol. 33, Special issue: Therapeutic jurispru-

dence, s. 398-405, 2010. 
16

 Wexler, D., New wine in new bottles: The need to sketch a therapeutic jurisprudence ”code” 

of proposed criminal processesand practices, Arizona legal studies DiscussionPaper no. 12-16, 

2012 
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och andra relevanta vetenskapliga discipliner. Därefter väljs det alternativ som 

ryms inom lagens ramar och samtidigt är den mest terapeutiska lösningen för 

individen. Juridiken har således fungerat som en terapeutisk agent genom att 

integrera annan vetenskap i gällande rätt och därigenom skapat de mest tera-

peutiska effekterna för individen som berörs av processen, inom den av lagen 

satta ramen.
17

 TJ:s integrerande syfte innebär således inte något krav på föränd-

ring i gällande rätt, utöver att det ges utrymme för att använda kunskap från 

andra relevanta vetenskapliga discipliner som faktorer i juridiska beslut. När 

det gäller tvångsvård av missbrukare skulle det exempelvis betyda ett eftersö-

kande av kunskap om vilka rättsliga medel som kan ge bäst effekt i den en-

skilde missbrukarens välmående och möjlighet till rehabilitering, vilket även är 

i enlighet med det syfte som definierats i rätten.  En analys av den svenska re-

gleringen av missbruksvården, med utgångspunkt i TJ:s integrerande syfte, 

görs i kapitel 5.  

TJ:s reformerande syfte innebär att rätten ibland kan behöva ändras eller rivas 

upp helt för att framgångsrika resultat ska kunna nås. Genom denna utgångs-

punkt undersöks således om det finns nya vägar att gå med nya lagar som 

bättre tjänar de satta syftena och målen med dagens lagstiftning. Det innebär 

således ett ombildande av det juridiska landskapet och dess förutsättningar för 

att fungera som en terapeutisk agent. Ett exempel på detta är de olika former av 

specialdomstolar som TJ gått i bräschen för att introducera.
18

 En analys av den 

svenska regleringen av missbruksvården, med utgångspunkt i TJ:s reformer-

ande syfte, görs i kapitel 6.  

1.3.4. Disposition 

Utöver detta inledande kapitel består uppsatsen av ytterligare sju kapitel. Upp-

satsen delas in i två delar. Kapitel två till fyra utgör en analys av gällande rätt. I 

kapitel två redogörs regleringen av den svenska missbruksvården genom frivil-

lig vård, rättighetsperspektivet och LVM:s konstruktion. I kapitel tre beskrivs 

missbruksvårdens organisation, det delade huvudmannaskapet och samsjuklig-

hetsproblematiken. Första delen avslutas därefter med kapitel fyra som redogör 

för missbruk och kriminalitet.  

                                                           
17

 Stolle, D., Wexler, D., Winick, B. & Dauer, E., Practicing therapeutic jurisprudence, s. 8 
18

 Ett exempel på specialdomstol är Drug treatment courts som närmre redogörs i avsnitt 5.4. 



9 
 

Mot bakgrund av det rättsliga landskap som presenterats i del ett följer därefter 

uppsatsens TJ-analys i del två bestående av kapitel fem och sex. I kapitel fem 

analyseras TJ:s integrerande syfte där vikten av tvärvetenskap belyses och i 

kapitel sex behandlas TJ:s reformerande syfte genom att alternativa lösningar 

diskuteras.  

I sjunde kapitlet följer en sammanfattning. Uppsatsen avslutas med källförteck-

ning i kapitel åtta.  

1.4. Avgränsningar 

Missbruk utgör ett reellt hot mot folkhälsan och är därför ett frekvent före-

kommande diskussionsområde när det kommer till förebyggande och motver-

kande åtgärder från lagstiftarens sida.
19

 Frågan om hur de som redan hamnat i 

ett missbruk ska rehabiliterats har däremot inte fått samma uppmärksamhet. En 

trolig förklaring till detta är osäkerheten kring hur vården ska utformas på bästa 

vis.
20

 Denna uppsats kommer att belysa och behandla hur vården av de som re-

dan är fast i ett missbruk ser ut och kommer således utelämna det förebyggande 

arbetet. 

 

För att ge en helhetsbild av missbruksvården kommer både frivillig vård och 

tvångsvård beröras, eftersom en stor del av tvångsvårdsproblematiken utspelas 

just i gränslandet mellan frivillighet och tvång.  Fokus kommer däremot ligga 

på den senare av de två vårdformerna i och med att tvångsvård innebär ett sä-

reget juridiskt ställningstagande från staten och problematiken därför utgör ett 

mycket intressant diskussionsområde.  

 

Svensk lagstiftning tillåter tvångsvård enligt fem olika lagar. Dessa är lagen om 

vård av missbrukare i särskilda fall (1988:870), lag med särskilda bestämmel-

ser om vård av unga (1990:52), lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), 

lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) samt smittskyddslagen (2004:168). 

Denna uppsats kommer fokusera på LVM och vården av vuxna missbrukare, 

vilket exkluderar LVU i redogörelsen. I viss mån berörs LPT gällande 

samsjuklighetsproblematik. Smittskyddslagen utelämnas helt ur redogörelsen.  

                                                           
19

 Se t.ex. Prop. 2002/03:35 s. 83 ff., Prop. 2005/06:30 och SOU 2011:35 s. 675. 
20

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, 1u, Nordstedts juridik, Stockholm, 2001, s. 39-40. 



10 
 

 

Anledningen till att LRV exkluderas är att den lagstiftningen används till att 

utdöma vård som en straffpåföljd av brott och har således inte vård och rehabi-

litering som huvudsyfte. Uppsatsens fokus är juridiska åtgärder som arbetar 

med det mänskliga problem som ligger i botten, dvs. tvångsvård vars huvud-

syfte är att hjälpa missbrukaren att bli fri från sitt missbruk genom vård, inte 

genom straff.  

 

Två klientgrupper inom tvångsvården som särskilt kommer belysas är de som 

lider av så kallad samsjuklighetsproblem samt missbrukare som döms till straff 

(kriminella missbrukare). Anledningen till att just dessa uppmärksammas är 

dels att de är två konkreta klientgrupper som är representerade i statistiken, och 

dels att terapeutisk juridik har mycket att bidra med inom dessa problemom-

råden.  

1.5. Centrala begrepp 

Missbruk/missbrukare – I uppsatsen förstås begreppet missbruk och missbru-

kare enligt LVM:s definition, vilket innebär ett fortgående missbruk av alko-

hol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.  

 

Missbrukets psykologi – Samlingsbegrepp som används när det refereras till 

missbruk ur andra synvinklar än den juridiska, t.ex. beteendevetenskapligt eller 

psykologiskt. Observera ett detta inte är ett vedertaget begrepp, utan enbart 

används i denna uppsats.  

 

Psykisk sjukdom – De diagnoser som innebär en ohälsa i psyket, dvs. i person-

ligheten, emotionerna eller kognitionen. Diagnossystemen DSM-V
21

, samt 

ICD-10
22

 definierar de tillstånd som omfattas i begreppet.  

 

Samsjuklighet – Råder när missbrukaren även lider av psykisk sjukdom eller 

annan diagnostiserad personlighetsstörning.  

                                                           
21

 American psychiatric association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 

DSM-5,5u, Arlington, Va., 2013. 
22

 World health organization, , International statistical classification of diseases and related 

health problems: ICD-10, 10u, Geneva, 2009. 
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Somatisk sjukdom– En sjukdom som sitter i kroppen, begreppet exkluderar 

således de psykiska sjukdomarna. 

 

Tvångsvård – Om inte annat anges, den form av vård som omfattas av LVM.  
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2. Regleringen av den svenska missbruksvården 

För att få en klar uppfattning om tvångsvårdsproblematikens rättsliga landskap 

följer här en beskrivning av gällande rätt på området. Kapitlet börjar med en 

genomgång av den frivilliga vården och rättighetsperspektivet. Därefter redo-

görs de lagar som berör tvångsvårdsregleringen och dess förutsättningar.  

2.1. Tvångsvård och rättigheter – frivillighet som huvudregel 

2.1.1. Frivillig vård enligt SoL 

Den svenska missbruksvården har sin grund i preventivt arbete och huvudre-

geln är att vården ska ske på frivillig basis i samförstånd med missbrukaren.
23

 

Socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf 1 kap 1 § anger att socialtjänsten 

ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet samt ak-

tiva deltagande i samhällslivet. Med hänsyn till det egna ansvaret ska insat-

serna inriktas på att frigöra och utveckla människans egna resurser. Fokus ska 

ligga på ett samspel mellan individ och socialarbetare där den enskilde ska vi-

sas respekt för sin integritet och självbestämmanderätt.
24

 

Av 3 kap 7§ SoL framgår det att socialnämnden ska arbeta för att motverka 

beroende av alkohol och andra beroendeframkallande medel, vilket innebär att 

det finns ett rättsligt krav på att socialtjänsten ska arbeta proaktivt. Av 5 kap 9 

§ SoL följer socialnämndens ansvar för individer som är fast i ett missbruk. 

Socialnämnden är härigenom skyldig att aktivt sörja för att den enskilde miss-

brukaren får den hjälp och vård hen behöver. Vården ska ombesörjas i samspel 

med missbrukaren och nämnden har en skyldighet att noga bevaka att planen 

följs. Att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp de behöver framkommer av 2 kap 1 § SoL. 

Ansvaret för den frivilliga vården är tudelad genom att även landstinget an-

svarar genom hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i den mån missbrukaren 

behöver medicinsk hjälp. Det anges i 3 § HSL som stadgar att en god hälso- 

och sjukvård ska erbjudas den som är bosatt inom landstinget.  

 

                                                           
23

 Se t.ex. prop 1987/88:147 s. 37. 
24

 Alfvengren, A, Socialtjänstens ansvar för vuxna missbrukare i Eneroth, E. (red.), Juridik för 

socialt arbete, 2u, Gleerups, Malmö, 2014, s. 160.   
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2.1.2. Rättighetsperspektivet 

Frivillighet som rättslig utgångspunkt i missbruksvården följer av flera olika 

rättighetsdokument, vilka ska läsas tillsammans med såväl SoL som HSL. Som 

medborgare i Sverige föds vi fria och är därmed automatiskt tillskrivna vissa 

rättigheter. Dessa rättigheter återfinns bl.a. i regeringsformen (1974:152) (RF) 

genom de grundläggande fri- och rättigheterna och i europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR).  

 

Rättigheterna kan sägas ingå i en hierarki genom att de olika negativa
25

 

rättigheterna kategoriseras som antingen absoluta eller relativa. De absoluta 

rättigheterna är sådana som inte får begränsas utan att RF eller EKMR ändras i 

sig. Häribland räknas förbudet mot tortyr och dödsstraff som återfinns stadgade 

i 2 kap 4-5 §§ RF och artiklarna 2-3 i EKMR samt rätten till religionsfrihet i 2 

kap 1 § 6 pkt RF och artikel 9 i EKMR. De relativa rättigheterna kan däremot 

begränsas under vissa omständigheter.  

 

De relativa rättigheter som är relevanta för frågeställningen i det konstitution-

ella skyddet är dels det i 2 kap 8 § RF där det stadgas att medborgarna gente-

mot det allmänna ska vara skyddad mot frihetsberövanden, dels skyddet i 2 kap 

6 § RF mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Dessa rättigheter får begränsas med 

stöd av lag enligt 20 kap 20 § pkt 2 och 3 RF, om de kan tillgodose ändamål 

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle enligt 2 kap 21 § RF.
26

 

2.1.3. Europakonventionen 

2.1.3.1. Europakonventionens status i svensk rätt 

Vad gäller EKMR har den status som lag i svensk rätt genom lagen om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (1994:1219) och dess bestämmelser får inte överträ-

                                                           
25

 I denna uppsats behandlas enbart s.k. negativa (eller liberala) rättigheter som stadgar att 

individen har en rätt att ”vara i fred” och omfattar inte s.k. positiva (eller sociala) rättigheter 

som medger att en individ har rätt att erhålla något från staten (så som vård eller bidrag av 

något slag).  
26

 Sterzel, F., Legalitetsprincipen i Marcusson, L. (red.), Offentligrättsliga principer, 2u, Iustus 

förlag, Uppsala, 2012, s. 80.   
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das enligt 2 kap 19 § RF. Tvångsvården ska således uppfylla både RF:s och 

EKMR:s krav för att anses vara försvarbar.  

2.1.3.2. Artikel 5 – rätt till frihet och säkerhet 

Enligt artikel 5 ska var och en ha rätt till frihet och personlig säkerhet, ingen får 

berövas friheten utöver de i artikeln upprepade fallen. Punkt 1e anger förut-

sättningen att någon är lagligen berövad friheten för att hen är alkoholmissbru-

kare eller missbrukare av droger. Artikeln innehåller ett laglighetskrav vilket 

innebär att det måste finnas stöd för åtgärden i inhemsk lag samt att lagen 

måste uppnå en viss kvalitet, bl.a. innefattande en rimlig förutsebarhet. Frihets-

berövandet måste även vara proportionerligt i förhållande till sitt syfte.
27

  

 

I målet Litwa mot Polen
28

 klargjorde europadomstolen att termen ”alkohol-

missbruk” ska omfatta den som har ett allvarligare missbrukstillstånd, men 

även den som är tillfälligt påverkad och uppträder störande eller på ett sätt som 

innebär fara för sig själv eller andra. Artikel 5 har således ett vidare upptag-

ningsområde än vad LVM har eftersom den även inkluderar omhändertaganden 

pga. tillfällig berusning.
29

 Vidare konstaterades det i fallet Hilda Hafsteinsdót-

tir mot Island
30

 att omhändertaganden måste underordnas en viss maximitid. 

Maximitiden kan och bör variera beroende på syftet med åtgärden, dvs. om det 

rör sig om tillnyktring eller en mer omfattande tvångsvård. I båda fallen po-

ängterar europadomstolen att omhändertaganden pga. tillfällig berusning eller 

missbruk måste ha laglig grund i nationell rätt och att dessa lagar måste uppnå 

en viss kvalitet samt att åtgärden ska vara proportionerlig förhållande till än-

damålet.   

2.1.3.3. Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

Av artikel 8 följer rätten till skydd för privat- och familjeliv, vars innehåll i viss 

mån är svårdefinierat. Artikeln har karaktär av lex generalis
31

 och omfattar där-

med de förhållanden inom privat- och familjeliv som faller utanför de mer spe-

cificerade skydden i de övriga artiklarna, exempelvis respekt för korrespondens 

                                                           
27

 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3u, Nordstedts juridik, 2007, s. 95f.  
28

 Litwa mot Polen, ansökan nr. 26629/95, dom av den 4 april 2000. 
29

 Omhändertagande pga. tillfällig berusning sker i Sverige med stöd i lagen om omhänderta-

gande av berusade personer (1976:511), LOB. 
30

 Hafsteinsdóttir, Hilda mot Island, ansökan nr 40905/98, dom av den 8 juni 2004. 
31

 Den är således mer generellt formulerad än övriga artiklar och måste lämna företräde till en 

artikel som utgör lex specialis, om denna är tillämpbar.   
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och skydd mot husrannsakan.
32

 Om ett ingrepp skett i någon av de skyddade 

rättigheterna finns en undantagsbestämmelse i 8.2. Av den framgår att rättig-

heten inte ska anses kränkt om ingreppet är lagligt enligt nationell rätt, om in-

greppet är ägnat att tillgodose något av de i artikeln uppräknade skyddsintres-

sena samt att ingreppet är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.  

 

I målet X mot Nederländerna
33

 från 1978 konstaterades det att påtvingat 

kroppsligt ingrepp alltid utgör ett intrång i rätten till privatliv. Av fallet Her-

czegfalvy mot Österrike
34

 följer även att rätten till privatliv inkluderar rätten att 

själv bestämma om man vill ha en viss medicinsk behandling. I båda fallen 

klargjorde dock europadomstolen att inskränkningen av rättigheten kan vara 

godtagbar om den görs i syfte att skydda andra människors rättigheter eller om 

ingreppet är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
35

 

 

RF:s och EKMR:s reglering tycks därmed i det stora hela gå hand i hand med 

vilken sorts förutsättningar som krävs för att tvångsvård ska vara ett accepta-

belt alternativ. Kravet på att åtgärden ska vara godtagbar i ett demokratiskt 

samhälle får anses vara centralt.  

2.1.4. Offentligrättsliga principer  

2.1.2.1. Principernas betydelse 

Tvångsvård av missbrukare är del av den starkt normbundna offentliga rätten, 

vilket medför att lagarna ska tolkas i ljuset av vissa offentligrättsliga principer. 

Dessa principer fungerar bl.a. som ledning vid avgörande av vad som är god-

tagbart i ett demokratiskt samhälle. De fyller även en funktion genom att ställa 

kvalitetskrav på lagarna i syfte att uppnå en så rättssäker rättstillämpning som 

möjligt inom detta område där staten ges makt att inskränka medborgarnas 

rättigheter.  

                                                           
32

 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 301-302. 
33

 X mot Nederländerna, ansökan nr 8239/78, dom av den 4 november 1978. 
34

 Herczegfalvy mot Österrike, ansökan nr. 10533/83, dom av den 24 september 1992. 
35

 Lind, A-S., Sociala rättigheter i förändring – En konstitutionellrättslig studie, 1u, Uppsala 

universitet, Uppsala, 2009, s. 230. 
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2.1.2.2. Legalitetsprincipen 

All offentlig makt i Sverige ska utgå från folket, det framkommer i RF 1 kap 1 

§. Denna grundtanke i den demokratiska staten återspeglas även i nämnda 2 

kap 20 § RF som tillåter begränsningar av våra fri-och rättigheter. Syftet med 

principen är att skydda medborgarna från godtyckliga bedömningar samt att 

minimera risken för att staten att kunna utöva maktmissbruk mot den enskilde. 

Det innebär bl.a. ett laglighetskrav och genom det en förutsebarhet i de åtgär-

der staten får vidta mot medborgarna.
36

  

2.1.2.3. Objektivitetsprincipen 

Enligt 1 kap 9 § RF ska myndigheter och domstolar i sitt utövande beakta allas 

likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Detta innebär att myn-

digheterna inte får göra godtyckliga bedömningar samt att vägledning enbart 

får sökas i de ändamål som lagarna är satta att tillgodose. Principen är relevant 

i hänseende till att upprätthålla förtroendet för rättssystemet genom att tillämp-

ningen av lagarna ska ske likadant mot varje enskild medborgare som berörs av 

dem. Myndigheterna ska således inte styras av subjektiva faktorer så som ut-

bildning, förmögenhet eller kändisstatus i beslutsfattandet.
37

 Även faktorer i 

medborgarens beteende, så som samarbetsvilja och trevligt eller aggressivt be-

mötande, ska således bortses ifrån.
38

 Principen är viktig bl.a. när det kommer 

till tvångsvårdsprocessen i domstol där juridiken möter individer som kan be-

finna sig i en labil sinnesstämning.  

2.1.2.4. Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen handlar om balansen mellan mål och medel. Tre 

huvudsakliga moment kan identifieras. För det första får makten enbart utövas 

om det kan anses nödvändigt för att uppnå syftet, för det andra ska åtgärden stå 

i rimlig proportion till syftet och slutligen ska alltid det medel som är lindrigast 

för den enskilde användas.
39

 Fördelarna för kollektivet måste stå i rimlig pro-

portion till nackdelarna för den enskilde. Principen handlar således om krav på 

att göra intresseavvägningar mellan mål och medel. När det kommer till 

                                                           
36

 Sterzel, F., Legalitetsprincipen i Marcusson, L. (red.), Offentligrättsliga principer, s. 73f.   
37

 Warnling Nerep, W., Lagerqvist Veloz Roca, A. & Reichel, J, Statsrättens grunder, 4u, 

Nordstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 41. 
38

 Bull, T., Objektivitetsprincipen i Marcusson, L. (red.), Offentligrättsliga principer, s. 102.  
39

 Helmius, I., Proportionalitetsprincipen i Marcusson, L. (red.), Offentligrättsliga principer, s. 

137. 
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tvångsvård är det främst individens rätt till integritet som vägs mot skyddssyf-

ten, både skydd gentemot missbrukaren själv och skydd för omgivningens sä-

kerhet.  

Även inom ramen för LVM råder proportionalitetskrav och principen är 

lagstadgad i 36 a § LVM. Av paragrafen framgår att exempelvis kroppsvisitat-

ion, provtagning av kroppsvätskor, avskärmande från omvärlden och inlåsning 

ska ske i rimlig proportion till sitt syfte, samt att den mildaste möjliga åtgärden 

alltid ska användas.  

2.2. Tvångsvård – undantaget från huvudregeln 

Mot bakgrund av den frivilliga vården, de krav som ställs på rättighetsbegrän-

sande lagstiftning och de offentligrättsliga principerna övergår redogörelsen 

härmed till regleringen av tvångsvård i svensk rätt och LVM:s förutsättningar.  

2.2.1. Syftet med LVM 

LVM är en vårdlag, till skillnad från en straff- eller sanktionslag, vilket innebär 

att omhändertagandet ska innefatta omsorg. Direkt av lagens 3 § framgår det 

att målet med tvångsvården är att motivera missbrukaren till att medverka till 

fortsatt vård i frivillig form. Det innefattar det långsiktiga målet – att bli kvitt 

missbruket, samt det kortsiktiga målet – att motivera till frivillig vård. Utöver 

detta innebär tvångsvården att det fortgående missbruket avbryts, vilket också 

är en önskvärd effekt.
40

 

 

Enligt 20 § LVM ska tvångsvården upphöra så fort syftet med vården är upp-

nått, dvs. en hänvisning till 3 §, och senast när vården pågått i sex månader. 

Bedömning om huruvida tillräcklig motivation till frivillig vård uppnåtts ska 

således göras fortlöpande under behandlingstiden. En noggrann prövning ska 

göras för varje enskilt fall enligt de individuella förutsättningarna. Enbart en 

förklaring från missbrukaren att hen känner sig redo för behandling i frivillig 

form utgör inte tillräcklig grund för avslutande av tvångsvårdsbehandlingen.
41

 

 

Tvångsvård ska beredas om så anses nödvändigt vari 4 § LVM anger förutsätt-

ningarna. I paragrafen anges att rekvisiten för tvångsvård utgörs dels av gene-

                                                           
40

 Prop. 1987/88:147 s. 90. 
41

 Prop. 1987/88:147 s. 100. 
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ralindikationen som anger att missbruket ska vara fortgående och att vårdbeho-

vet inte kan tillgodoses på annat vis än genom tvångsvård. Dels av att åt-

minstone en av de tre specialindikationerna hälsoindikationen, sociala indikat-

ionen eller skadeindikationen är uppfylld.  

2.2.2. Fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösnings-

medel 

Generalindikationen i 4 § pkt 1 och 2 LVM stadgar att tvångsvård ska beslutas 

om individen till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 

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

Vårdbehovet ska inte kunna tillgodoses genom socialtjänstlagen eller på annat 

vis
42

, all form av frivillig vård ska vara utesluten. Dessa krav måste alltid vara 

uppfyllda för att LVM ska vara tillämpbar.  

 

Det finns ingen entydig definition av begreppet fortgående missbruk och an-

vändningen varierar beroende på instans. Med fortgående missbruk menas att 

det ska vara aktuellt, regelbundet samt ha en viss varaktighet.
43

 För LVM:s 

räkning innebär alkoholmissbruk en inte allt för obetydlig konsumtion. Vad 

gäller narkotikamissbruk omfattas all användning som inte är för medicinskt 

bruk. Gällande flyktiga lösningsmedel är det ett missbruk om det inandas i be-

rusningssyfte. Oavsett missbruksmedel ska det finnas en koppling till allvarliga 

sociala eller medicinska skadeverkningar för att ett missbruk ska anses vara för 

handen.
44

  

Den sortens tvångsvård som LVM avser inkluderar enbart alkohol, narkotika 

eller flyktiga lösningsmedel. Med alkohol menas alkoholdryck enligt alkohol-

lagen (2010:1622), där det i 1 kap 5 § stadgas att det utgörs av dryck som inne-

håller över 2,25 volymprocent. Även alkohol som inte är att anse som dryck, så 

som teknisk sprit eller alkoholhaltiga läkemedel, omfattas.  

Med missbruk av flyktiga lösningsmedel menas missbruk av medel som snif-

fas, dvs. inandas i berusningssyfte, exempelvis toulen och bensen. Ämnena 

                                                           
42

 Jfr RÅ 1990 ref. 10 där förutsättningar för tvångsvård ej ansetts föreligga när missbrukaren 

förklarat sig villig att genomgå behövlig vård och inte beretts tillfälle att samtycka till konkreta 

och planlagda åtgärder för vård enl. SoL eller på något annat sätt.  
43

 Prop. 1987/88:147 s. 44. 
44

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 308. 
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återfinns i ett stort antal produkter som säljs i handeln så som lim, thinner, 

kemvätska, nagellackborttagningsmedel och drivgas i sprayflaskor.
45

 

Med narkotika menas den form av berusningsmedel som anges i 8 § narkotika-

strafflagen (1968:64). Där anges att läkemedel eller hälsofarliga varor med be-

roendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som 

med lätthet kan omvandlas till sådana, utgör narkotika. Det om medlet/varan 

samtidigt antingen på sådan grund är föremål för kontroll enligt internationella 

avtal som Sverige biträtt, eller av regeringen förklarats vara narkotika.  

I Sverige klassas preparat som narkotika utifrån ämnets kemiska sammansätt-

ning. Det orsakar problem i och med den växande nätdrogskulturen (med bl.a. 

spice som en av huvudvarorna) vars marknad modifierar kemikalierna för att 

undkomma narkotikaklassning. Varor med lika farliga egenskaper som andra 

narkotikaklassade preparat tillåts således fortfarande att säljas. Övervägningar 

har gjorts kring möjligheten att narkotikaklassa hela grupper av varor och där-

med inte behöva ange den specifika kemiska sammansättningen för varje en-

skild drog, men det har ur legalitetssynpunkt ansetts vara allt för rättsosäkert.
46

     

När nätdrogerna inte är narkotikaklassade faller de därmed inte in under 

LVM:s skyddsområde. Utöver nätdroger finns en mängd andra preparat som 

missbrukas, så som läkemedel och dopningsmedel som inte heller omfattas, 

vilket innebär att tvångsvård för missbruk av enbart dessa ämnen inte är möj-

lig.
47

 Genom att ha dessa förutsättningar vad gäller missbruksmedel begränsas 

därmed rätten och möjligheten att tvångsvårda missbrukare. I stor mån handlar 

problematiken om att arbetet med att klassa narkotika inte sker tillräckligt fort.  

När det gäller nätdroger är målgruppen främst unga vilket innebär att förutsätt-

ningarna för att fånga upp unga missbrukare i tidigt stadie försämras.  

En annan aspekt i begränsningen utgörs av att andra former av missbruk, som i 

mångt och mycket kan vara lika livförödande om än inte livsfarliga, inte inklu-

deras. T.ex. så saknas förutsättning för att tvångsvårda den som lider av spel- 

eller sexmissbruk.  

                                                           
45

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 302 ff.  
46

 Prop. 1997/98:183 s. 35.  
47

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 301 ff.  
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2.2.3. Vårdbehovsrekvisitet – när frivillig vård inte är ett alternativ 

Enligt 4 § 2 pkt LVM utgörs ett rekvisit för tvångsvård av att vårdbehovet inte 

kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt. Detta innebär dels att 

det måste finnas ett vårdbehov, dels att vården inte kan beredas på annat vis än 

genom tvång. Detta innebär bl.a. att om ett allvarligt menat samtycke till vård 

föreligger ska inte LVM tillämpas.  

Vårdbehovsrekvisitet innebär att det ska föreligga en allvarlig missbruksbild 

som kräver snabba och kraftfulla insatser. Behovet behöver inte yttra sig i form 

av en akut avgiftning, även om det kan göra det.
48

 Lagens användningsområde 

ska inte vara så pass snävt att myndigheterna behöver invänta ett akutbehov av 

avgiftning eller en ren nödsituation för att vårdbehov ska föreligga.
49

 Vårdbe-

hovsbedömningen har inga fast satta ramar och risken för en varierande rätts-

tillämpning är stor. Det råder även avsaknad av tydliggörande praxis. Det kan 

dock konstateras att bedömningen ska grundas på hela missbruksbilden, där 

inkluderat ett konstaterande av ett fortgående missbruk samt ett uppfyllande av 

en av specialindikationerna.
50

  

Det är förvaltningsrätten som beslutar om beredande av tvångsvård efter ansö-

kan från socialnämnden. Domstolen ska då ta ställning till om huruvida vård 

kan beredas på frivillig väg. De faktorer som domstolen främst beaktar är om 

missbrukaren:  

- inte samtycker till eller vägrar vård 

- tidigare avbrutit vård 

- tidigare återfallit i missbruk 

- tidigare misslyckats i sina försök att komma ifrån missbruket, eller 

- tidigare avvikit från frivillig vård
51

 

Genom dessa omständigheter prövas det om missbrukaren kan anses sakna 

insikt eller förmåga att genomföra vården på frivillig väg. Om missbrukaren 

givit samtycke till frivillig vård anser man härigenom även få svar på om sam-

tycket är allvarligt menat eller inte. 

                                                           
48

 Prop. 1987/88:147 s. 45. 
49

 Prop. 1987/88:147 s. 43. 
50

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 353. 
51

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 365f. 
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Om missbrukaren samtycker till tvångsvård, innebär det egentligen att LVM 

inte är tillämpbar eftersom förutsättningen är ett icke-samtycke. Förutsatt att 

samtliga övriga rekvisit är uppfyllda har man dock i rättstillämpningen löst 

denna situation genom att se samtycket till tvångsvård som ett godtagande av 

ansökan om LVM-vård.
52

 I rättsfall där denna omständighet förekommit har 

behovet av tvångsvård och lagens tillämplighet konstaterats ”oberoende av 

samtycke”.
53

 Det får anses innebära att samtycket i praktiken inte spelar någon 

roll, så länge allvarligt menat samtycke till frivillig vård inte föreligger. Ett 

samtycke får däremot aldrig ersätta kravet på att samtliga övriga rekvisit för 

LVM:s tillämplighet ska vara uppfyllda.
54

 

2.2.4. ”Specialindikationer” 

Utöver rekvisiten i generalindikationen krävs det att ett av skyddssyftena i nå-

gon av specialindikationerna är för handen för att beslut om tvångsvård ska 

kunna tas. I följande avsnitt redogörs för deras olika förutsättningar.  

2.2.4.1. Hälsoindikationen 

Utöver de redogjorda rekvisiten i generalindikationen ska individen på grund 

av sitt missbruk vid ingripandetillfället uppfylla någon av specialindikationerna 

enligt 4 § pkt. 3.
55

 Denna utgörs antingen av att missbrukaren utsätter sin fy-

siska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra 

sitt liv eller kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Det 

föreligger inga hinder för att flera av punkterna åberopas vid prövning.
56

 

 

Punkten 3a anger förutsättningen att missbrukaren utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för allvarlig fara. Faran ska vara påtaglig och konkret, men 

önskvärt är att lagen tillämpas innan hälsotillståndet är i allt för dåligt skick. 

Man ska objektivt kunna konstatera att hälsotillståndet är sådant att tvångsvård 

behövs. Utöver användande av indikationen när missbrukaren redan ådragits 

skada kan den även användas när någon direkt påverkan på hälsan inte ännu 
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 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s.376 ff. 
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 Se bl.a. mål nr. 594-89 (LR i Göteborg och Bohuslän) samt mål nr. 2845-92 (LR i Göteborg 
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55

 Jfr. Prop. 1981/82:8 s. 40. 
56

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 394. 
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skett; t.ex. om missbrukaren av hjälplöshet eller med flit underlåter att äta eller 

utsätter sig för yttre risk så som att frysa ihjäl.
57

 

 

Detta innebär ofta en balansgång där det kan vara svårt att särskilja sociala 

skaderisker från medicinska. Generellt sägs det att smitto-, infektions- och 

överdoseringsrisker anses styrka hälsoindikationen.
58

 Rättstillämpningen av 

hälsoindikationen visar på ett brett spektrum där ordalydelsens elasticitet bidrar 

med förutsebarhetsproblem, vilket är oroande när man ser till legalitetsprinci-

pen. I rättspraxis syns tillämpning av bestämmelsen inte enbart när det förelig-

ger allvarlig fara för hälsan, utan även när man ser till det sämre allmäntillstånd 

som ett missbruk ”automatiskt” innebär samt vid fall där den sociala dimens-

ionen utgör den största risken.
59

  

2.2.4.2. Den sociala indikationen 

Punkten 3b anger förutsättningen att missbrukaren löper en uppenbar risk att 

förstöra sitt liv till följd av missbruket. Indikationen finns till som en möjlighet 

för att bryta ett destruktivt mönster innan uppenbar skada inträffar. Meningen 

är främst att använda denna för yngre missbrukare, men kan även fylla en 

funktion för äldre genom att rädda det som finns kvar av social förankring i 

samhället.
60

 Det handlar om att skydda möjligheten att leva ett ”värdigt liv”. 

Genom sociala indikationen görs i stor mån en individuell bedömning där fak-

torer så som ålder och kön spelar in i huruvida regeln är tillämpbar.
61

    

I propositionen anges att domstolen ska göra en helhetsbedömning av missbru-

karens personliga förhållanden där man ser till hur missbruket kan komma att 

avgöra individens fortsatta liv. Genom denna tvångsvårdsförutsättning vill man 

således förhindra det sociala utanförskapet som missbruket kan innebära. Situ-

ationen måste dock vara av sådan utomordentligt allvarlig art att indikationen 

enbart ska användas i de fall missbrukaren riskerar att slås ut från arbetsmark-
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 Staaf, A., Rättssäkerhet och tvångsvård, s. 176. 
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 Staaf, A., Rättssäkerhet och tvångsvård, s. 177. 
59

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 457. Angående den sociala dimensionen i 

hälsoindikationen se bl.a. mål 136-89 (LR i Göteborg och Bohuslän) gällande en kvinnlig 
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 Se bl.a. RÅ 1990 ref. 16 om en 34-årig man med mångårigt fortgående alkoholmissbruk 

bedömts löpa uppenbar risk att förstöra sitt liv och därmed dömts till tvångsvård med sociala 

indikationen som grund.  
61

 Gustafsson, E., Missbrukare i rättsstaten, s. 424-425. 
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nad eller utbildning, förlora möjligheten till normalt boende samt förmåga att 

upprätthålla normala sociala relationer.
62

 

2.2.4.3. Skadeindikationen 

Punkten 3c anger den sista specialindikationen och är tillämpbar i två situat-

ioner, dels när missbrukaren riskerar att allvarligt skada sig själv, dels när hen 

riskerar att allvarligt skada någon närstående. Vad gäller risken för att missbru-

karen skadar sig själv är det främst självmord som är i åtanke.
63

 

Beträffande närstående avses främst anhöriga i beroendeställning till missbru-

karen. Såväl fysisk som psykisk skada omfattas, även om det är svårare att 

konstatera risken för allvarlig fara vid den senare.
64

 Anhörigskyddet har till 

viss del varit kontroversiellt i och med den nära kopplingen till brott. Att inklu-

dera en sådan indikation har ifrågasatts eftersom syftet med LVM är att moti-

vera den enskilde missbrukaren till vård och inte att användas som strafflag-

stiftning.
65

 Trots kritiken inkluderades bestämmelsen eftersom brottsbalkens 

skydd inte ansågs tillräckligt. Enligt straffrättsliga bestämmelser måste brott ha 

skett för att åtgärd ska kunna vidtas, medan det i LVM enbart behöver före-

ligga en risk för att kunna åberopa skyddet. Konsekvenserna av ett eventuellt 

våldsbrott mot en närstående kan bli lika tragiska för offret som för missbruka-

ren själv och därför ansågs bestämmelsen ha funktion som en skyddsåtgärd för 

missbrukaren.
66
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3. Missbruksvårdens organisation – delat huvudmannaskap och 

samsjuklighetsproblematik  

3.1. Huvudmannaskapsfördelningen 

I dagsläget är huvudmannaskapet för tvångsvård av missbrukare uppdelat 

mellan kommun och landsting. Följande avsnitt redogör för den problematik 

som uppstår i den rådande situationen.  

3.1.1. Utmaningen med dagens uppdelning 

Under de senaste åren har missbruksvården varit ett uppmärksammat problem i 

den politiska debatten. Den 28 april 2008 beslutade regeringen om att tillsätta 

en särskild utredare för att göra en översyn av den svenska missbruks- och be-

roendevården. Det resulterade i Missbruksutredningen
67

 som offentliggjordes i 

april år 2011. Utredningen utgör den hittills mest omfattande granskningen av 

den svenska missbruksvården som företagits. En lång rad av problem identifie-

rades och 70 olika förslag på förbättringar gavs. Av dessa genomfördes dock 

enbart att en paragraf vardera tillkom i hälso- och sjukvårdslagen
68

 respektive 

socialtjänstlagen.
69

 Bägge med syfte att stärka samarbetet mellan kommunerna 

och landstingen genom tydligare riktlinjer kring ansvaret för den enskilde 

missbrukaren.
70

 

Ansvaret för tvångsvården är således tudelat i dagsläget. Dels svarar lands-

tinget för den medicinska behandlingen genom HSL och dels svarar kommu-

nen och socialtjänsten genom SoL. Både SoL och HSL är ramlagar vilket inne-

bär att det finns ett vitt tolkningsutrymme vad gäller det egna uppdraget i för-

hållande till den andra huvudmannen.
71

 Det har i praktiken inneburit att tolk-

ning och tillämpning skiljer sig hos de olika kommunerna och landstingen lan-

det över.  

Traditionellt tolkas situationen så att landstinget ansvarar för den medicinska 

behandlingen i akuta missbruksrelaterade situationer och för den behandling 

som behövs när det råder samtidiga psykiska och/eller somatiska symptom. 

Kommunen har i sin tur ansvaret för den övergripande behandlings- och stöd-
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 SOU 2011:35. 
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 8b § HSL (Lag 2013:302). 
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 5 kap 9a§ SoL (Lag 2013:303). 
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 Prop. 2012/13:77 s. 9. 
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 SOU 2011:35 s. 107.  
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insatsen enligt helhetsprincipen
72

 samt fyllt den viktiga rollen som utredare av 

tvångsvårdsbehovet.
73

 I nuvarande ordning är det tjänstemän som fattar beslut 

om behandlingsinsatserna. Andra myndigheter, såsom sjukvården och polisen, 

kan enbart påtala behovet men inte se till att tvångsvård bereds. 

För den enskilde missbrukaren, som oftast är i behov av hjälp från både social-

tjänsten och hälso- och sjukvården innebär problematiken att vård söks hos 

båda huvudmännen. Väl hos dessa huvudmän bedöms vårdbehovet enligt olika 

principer och insatserna erbjuds enligt olika lagstiftningar. Inte sällan råder det 

även en intern strid om ansvaret mellan kommun och landsting, en strid oftast 

grundad i finansieringsoenighet. Sammantaget innebär alla dessa faktorer att 

den som har ett vårdbehov faller mellan stolarna och riskerar att bli utan den 

vård hen har rätt till.
74

    

3.1.2. Vårdens organisation 

3.1.2.1. Handläggning och beslut 

Enligt 7 § LVM ska socialnämnden inleda utredning om en individs behov av 

tvångsvård när kännedom om att det finns skäl att bereda sådan fås genom an-

mälan från annan myndighet eller på något annat vis.
75

 Med anmälan från an-

nan myndighet menas exempelvis skyldigheten som polisen har enligt 6 § 

LVM. Enligt samma paragrafs andra stycke har även hälso- och sjukvården en 

skyldighet att anmäla både ett existerande vårdbehov samt om det anses före-

ligga förutsättningar för omedelbart omhändertagande av en missbrukare.  

Enligt 10 § LVM ska det socialnämndens utredning framgå om missbrukarens 

förhållanden samt tidigare vidtagna och planerade åtgärder. I utredningen tas 

därav ställning till om uttömande insatser gjorts för vård i annan form. Om så 

är fallet utreds det vidare om rekvisiten för beredande av tvångsvård enligt 4 § 

LVM är uppfyllda. Om socialnämndens utredning visar att det finns anledning 

att bereda tvångsvård ansöker nämnden om denna hos förvaltningsrätten enligt 
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 En princip inom socialt arbete innebärandes att man ser till individens totala situation. Se 

Alfvengren, Å., Socialtjänstens ansvar för vuxna missbrukare i Eneroth, E. (red.), Juridik för 

socialt arbete, s. 160. 
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 Denna skyldighet innebär att tjänstemannen står under straffansvar, vilket bl.a. klargjordes i 
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LVM-utredning och för sent vidtog åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av en ung 

man med tungt alkoholmissbruk.  
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11 § LVM. I en rättegång tar sedan förvaltningsrätten beslutet om beredande av 

tvångsvård enligt 5 § LVM efter muntlig förhandling enligt 39 § LVM.  

Om socialnämnden bedömer att det inte finns tid att invänta beslut från förvalt-

ningsrätten finns även möjligheten till ombedelbart omhändertagande enligt 

13 § LVM, om det är sannolikt att missbrukaren kommer beredas vård enligt 

LVM. Risken för ett allvarligt försämrat hälsotillstånd om vård uteblir eller 

övervägande risk för att missbrukaren skadar sig själv eller någon närstående 

ska vara så nära förestående att beslut från rätten inte kan inväntas. Även rätten 

får besluta om omedelbart omhändertagande enligt samma paragraf efter att ha 

mottagit ansökan om vård.  

Om omedelbart omhändertagande vidtagits måste socialnämnden inkomma 

med ansökan och utredning till förvaltningsrätten utan dröjsmål eller senast 

dagen efter beslutet enligt 15 § LVM. Rätten ska sedermera så snart det kan 

ske och senast inom fyra dagar pröva om omhändertagandet ska bestå enligt 

17 § LVM. Vidare ska ”huvudansökan” om tvångsvård inkomma till rätten 

inom en vecka från beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 18 § 

LVM. Generellt ska alla mål och ärenden enligt LVM, inte enbart dessa om 

omedelbart omhändertagande, handläggas skyndsamt enligt 37 §.   

3.1.2.2. Behandling – Vården på institution 

Tvångsvård ges enligt 22 § LVM på hem särskilt avsedda för denna typ av 

vård, s.k. LVM-hem. Ansvaret för dessa hem har Statens institutionsstyrelse, 

SiS.
76

 Dessa hem innehar särskilda rättighetsinskränkande befogenheter enligt 

31-36b §§ LVM, exempelvis rätt att begränsa de intagnas rörelsefrihet, begära 

drogtester samt utföra kroppsvisitationer. Även om dessa tvångsåtgärder tillåts 

är det dock viktigt att poängtera att det aldrig får tillgripas mer tvång än vad 

nöden kräver samt att de omhändertagna ska få åtnjuta så stor personlig frihet 

som möjligt inom ramen av behandlingen.
77

  

Så snart det är möjligt med hänsyn till den planerade vården ska den intagne 

beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet genom vård i annan form, för 
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 SiS är en statlig myndighet som bereder individuellt anpassad tvångsvård enligt LVM, lagen 
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att inte avskärmas från samhällslivet i allt för stor utsträckning.
78

 Vid denna 

form av vård övertar socialnämnden åter ansvaret som huvudman från SiS och 

tvångsvården utövas i denna form med stöd i 27 § LVM. 

Tvångsvårdens syfte är att motivera missbrukaren till att fortsatt medverka till 

vård i frivillig form. Genom undersökningar har man dock funnit att vårdperi-

oderna inom LVM-vården närmst är standardiserade, både vad gäller tid och 

behandlingsformer. Att utforma vården på det sättet är kontraproduktivt i moti-

vationshänseende, eftersom fokus på individens specifika behov inte är tillräck-

ligt framträdande.
79

 För att kunna utföra ett bra motivationsarbete krävs utöver 

en individualiserad vårdplan även god tillgänglighet till adekvata vårdinsatser 

samt korta väntetider.
80

 När tvångsvård väl ses som ett nödvändigt medel är det 

även viktigt att se denna som ett kraftfullt startsteg i en betydligt längre vård-

kedja där även vård i öppna former ska ingå i samspel med missbrukaren.
81

   

När syftet med vården väl är uppnått, dvs. man har lyckats motivera missbruka-

ren till att emotta fortsatt vård i frivillig form, ska tvångsvården upphöra enligt 

20 § LVM. När så sker övergår sedan ansvaret för den frivilliga vården på so-

cialnämnden enligt SoL.  

3.2. Missbruksvårdens förhållande till den psykiatriska tvångsvår-

den 

3.2.1. Samsjuklighetsproblematiken 

Ett av de mest välkända problemen inom tvångsvården är förekomsten av sam-

sjuklighet, med vilket menas att missbrukaren även har en psykiatrisk sjukdom 

eller annan diagnostiserad personlighetsstörning. Det finns få studier från 

Skandinavien som är av tillräcklig kvalitet och omfattning för att få en fullgod 

bild av problemet. De siffror som faktiskt publicerats angående den svenska 

situationen står dock i samklang med internationella undersökningar, varpå det 

är möjligt att dra paralleller till dessa.
82
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Studierna konstaterar att mellan 30-50 procent av de som söker vård för miss-

bruk även har prevalens för psykisk sjukdom, de har alltså någon form av psy-

kisk diagnos utöver missbruket. Vad gäller de som söker hjälp för psykisk 

ohälsa har mellan 20-30 procent även problem med missbruk eller beroende.
83

 

Sambandet innebär potentiella problem med tanke på hur lagregleringen ser ut 

eftersom psykiskt sjuka ska tvångsvårdas enligt LPT och inte LVM. Där bägge 

lagar är tillämpbara har LPT företräde.
84

 Det innebär en ökad risk för att 

missbrukaren/patienten faller mellan stolarna och inte vårdas alls, eller att vår-

den blir otillräcklig.
85

 

Ytterligare en dimension i problematiken gällande vilken lag som ska tillämpas 

är det faktum att missbruk numera klassas som psykisk sjukdom enligt DSM-

V
86

 i vilken diagnosen kallas substansberoende. DSM-V utgör en definitiv ma-

nual för att känna igen och diagnostisera alla kända psykiska sjukdomar och 

störningar. Denna används som handbok inom den svenska psykiatrin tillsam-

mans med diagnossystemet ICD-10
87

, som även det hanterar missbruk som 

psykisk sjukdom.
88

  

Genom detta synsätt innebär det att vi har två tvångsvårdslagar som ska han-

tera, i mångt och mycket, samma problem – en psykiatrisk diagnos hemmahö-

rande i psykiatrin. På grund av detta samspelar LVM och LPT på ett rättsosä-

kert vis. Huvudmannaskapet är uppdelat mellan de två lagarna, där socialtjäns-

ten ansvarar för LVM-vården och landstinget ansvarar för LPT-vården genom 

HSL. Denna uppdelning gör att variationer i rättstillämpningen uppstår. Det 

kan konstateras att behovet av vård är detsamma, men att tillämpningen snarare 

avspeglar utbudet av frivillig vård, olika vårdideologier och ekonomisk hän-

syn.
89
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3.2.2. Förutsättningarna för tvångsvård enligt LPT 

Förutsättningarna för tvångsvård enligt LPT skiljer sig från dem i LVM. Enligt 

3 § LPT ska tvångsvård ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning 

och på grund av sitt psykiska tillstånd, eller personliga förhållanden i övrigt, 

har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten 

är intagen på sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård 

(sluten psykiatrisk tvångsvård), eller behöver iakttaga särskilda villkor för att 

kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).  

 

Med allvarlig psykisk störning menas i första hand tillstånd av psykotisk ka-

raktär, men även tillstånd av djup depression med självmordstankar samt per-

sonlighetsstörningar kan inkluderas. Vissa tillstånd som kan orsakas av de-

mens, kan anses också tillhöra definitionen.
90

 Vårdens syfte är detsamma för 

bägge tvångsvårdslagar, dvs. att försätta individen i stånd att frivilligt med-

verka till fortsatt vård. Intagning enligt LPT sker under förutsättning att pati-

enten motsätter sig vård eller saknar beslutskompetens till denna. En tvångsin-

sats ska, precis som i fallet med LVM, enbart användas om den står i rimlig 

proportion till syftet med åtgärden. Är det tillräckligt med mindre ingripande 

åtgärder för att tjäna syftet ska dessa användas enligt 2 a § LPT.  

 

I dagsläget omfattar LPT redan viss vård av missbrukare, exempelvis om indi-

viden befinner sig i en drogpsykos eller alkoholhallucinos.
91

 Dvs. tillstånd som 

är av akut psykologisk och missbruksrelaterad natur.  

3.2.3. Landstinget som huvudman vid vård enligt LPT 

LPT utgör ett komplement till HSL vars regler om frivillig vård gäller all psy-

kiatrisk vård enligt 1 § LPT. LPT utgör således, precis som LVM, ett undantag 

från huvudregeln att vård ska ske med patientens samtycke. LPT, till skillnad 

från LVM delar dock inget huvudmannaskap med kommunen vad gäller ansvar 

för vården. Det innebär bland annat att behovsbedömningen och beslut om 

tvångsvård tas av medicinskt utbildad personal inom landstinget och det är ett 

av läkare författat vårdintyg enligt 4 § LPT som läggs till grund för intagning. 
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Hela vårdbilden från tvångsvård till övrig psykiatrisk vård sköts således av en 

och samma huvudman. Med läkarintyget som grund kan patienten tvångsvår-

das i upp till fyra veckor, om patienten behöver vårdas längre tid behövs beslut 

från förvaltningsrätten enligt 7 § LPT.  
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4. Missbruk och kriminalitet 

4.1. Missbruksrelaterad brottslighet 

4.1.1. Narkotikabrott 

Enligt 1 § narkotikastrafflagen gör den som olovligen bl.a. brukar, hanterar 

eller säljer narkotika sig skyldig till narkotikabrott. Det är ett brott som kan 

innebära att den kriminelle döms till fängelse i upp till tre år.  Det innebär att 

en stor andel av de som har problem med beroende eller missbruk av narkotika 

kommer vara i kontakt med kriminalvården så länge som missbruket fortgår.  

Brottslighet är i stor utsträckning missbruksrelaterad och statistik från 2010 

visar att narkotikabrott är den vanligaste orsaken till att fängelse döms ut. 

Denna typ av brottslighets andel av fängelsestraffen utgör 40 procent. Därefter 

följer olika tillgrepps- och våldsbrott som även de ofta är förknippade med 

missbruk, t.ex. är gärningsmannen vid misshandelsfall i åtta av tio fall påver-

kad av alkohol eller droger. Rattfylleribrott utgör den fjärde vanligaste orsaken 

till att fängelsestraff utdöms.
92

   

Situationen innebär att mellan 60-70 procent av de intagna klienterna i krimi-

nalvården har problem med missbruk eller beroende.
93

 Under 2013 var det en-

bart 28 procent av klienterna som inte hade något känt missbruk alls.
94

 Enligt 

kriminalstatistiken återfaller 40 procent av de som lagförts för brott i ny brotts-

lighet inom tre år. Missbruk är en av de vanligaste orsakerna till dessa åter-

fall.
95

 Att enligt den nuvarande rättsliga regleringen låsa in de kriminella miss-

brukarna tycks därav inte vara den mest effektiva lösningen för att minska 

brottsligheten, eftersom det mänskliga grundproblemet som missbruket utgör 

inte behandlas på adekvat vis.   

4.1.2. LVM som straffpåföljd 

Enligt 31 kap 2 § brottsbalken (1962:700) kan domstolen överlämna en krimi-

nell missbrukare till vård enligt LVM som brottspåföljd om förutsättningarna 

enligt 4 § LVM anses uppfyllda. Om det för brottet är stadgat strängare straff 

än fängelse i ett år får dock överlämnandet enbart ske om det föreligger sär-
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skilda skäl. I samrådan med socialnämnden och/eller SiS avgörs om vård kan 

ske genom LVM. Socialnämnden/SiS ska i sin bedömning enbart beakta förut-

sättningarna för LVM-vård och inte ta någon straffrättslig hänsyn. Om all-

männa domstolen och socialnämnden kommer framtill att LVM-vård är en 

lämplig straffpåföljd ansöks därefter om beslut om denna hos förvaltningsrät-

ten.
96

  

I praktiken används inte LVM som straffpåföljd i nämnvärd utsträckning. 

Mycket pga. att den svenska missbruksvårdens utgångspunkt är frivillig vård 

och tvångsvården enbart utgör ett undantag med ett syfte att så fort som möjligt 

motivera till vård i frivillig form. Den generella uppfattningen hos allmän dom-

stol tycks vara att om ett brott har begåtts ska det bestraffas. Synen på LVM 

som lämplig brottspåföljd är därmed inte vidare utbredd.
97

  

4.2. Kriminalvårdens missbruksvårdsansvar 

4.2.1. Ansvar för att förhindra återfall i brott 

Om den kriminelle missbrukaren döms till fängelse utformar kriminalvården 

hens rehabilitering. Enligt 5 § fängelselagen (2010:610) är en av kriminalvår-

dens centrala uppgifter att vidta åtgärder för att klienterna inte ska återfalla i 

brott. Eftersom missbruk är en av de vanligaste orsakerna till detta är vård- och 

behandlingsinsatser för beroende ett konkret ansvarsområde. Det ansvaret 

sträcker sig från behandling på anstalt, under vårdvistelse i slutet av strafftiden 

till skyddstillsyn med kontraktsvård.
98

 

Den form av rehabilitering som utförs av kriminalvården tillhör inte den ty-

piska bilden av tvångsvård av missbrukare, men målsättningen för kriminal-

vården är att kunna rehabilitera alla klienter. Särskilt de som löper en medelstor 

eller stor risk för återfall. I vissa fall finns dock inte möjlighet att erbjuda be-

handling, exempelvis när straffet är för kort för att personen ska hinna delta i 

ett program eller när behandlingsprogrammet är fullbelagt. Eftersom behand-

lingstiden för exempelvis 12-stegsprogrammet i vissa fall kan uppgå till så 

mycket som 12 månader är det därför många kriminella missbrukare som inte 
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ges möjligheten till behandling.
99

 När man beaktar att den genomsnittliga ut-

dömda strafftiden för t.ex. narkotikabrott av normalgraden var sju månaders 

fängelse under 2007 kan det konstateras att dessa faktorer inte går ihop. Det 

innebär att en fängelseintagen missbrukare kan fullgöra sin vistelse utan en 

adekvat missbruksrehabiliteringsinsats. 

Kriminalvården erbjuder i dagsläget ett flertal olika behandlingsmetoder för 

missbruksberoende, bl.a. 12-stegsprogrammet, Våga välja och PRISM. 12-

stegsprogrammet har gett påvisbara resultat där det statistiskt kan säkerställas 

att riskminskningen uppgår till mellan 14-30 procent för de klienter som full-

följt behandlingen.
100

  

4.2.2. Efter frigivning – risk för återfall i missbruk och kriminalitet 

Precis som i fallet med samsjuklighet går en stor del av rehabiliteringsproces-

sen förlorad i och med skiftet mellan olika huvudmän. Vad gäller kriminella 

missbrukare gäller detta skiftet från kriminalvården till fortsatt vård utanför 

fängelset, där socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör ta vid för en fram-

gångsrik rehabilitering.
101

 Även miljöombytet i sig utgör en riskfaktor, då den 

frisläppte återgår till den sociala situation hen befann sig i innan fängelsevistel-

sen. Risken för återfall blir mer påtagligt när rehabiliteringen i fängelset inte 

varit tillräcklig och samhällsstödet vid frisläppning inte är adekvat.
102

  

Effekten av behandling efter frigivning från anstalt är att risken för återfall i 

våldsbrott minskar bland de som deltagit i en planerad missbruks- och beroen-

devård. Studier har visat att risken är 50 procent lägre för de som deltagit i be-

handling i upp till sex veckor och 67,5 procent lägre för de som deltagit längre 

än sex veckor. Således kan även ett begränsat deltagande ha stor effekt och 

slutsatsen kan dras om att missbruksbehandling är betydelsefullt inte bara för 

rehabilitering från missbruket utan även för återfall i brott.
103
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5. TJ:s integrerande syfte – Vikten av tvärvetenskap 

5.1. Missbrukets psykologi 

För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv missbruksvård 

gäller det att utformningen av denna görs med stöd av vetenskap och beprövad 

erfarenhet från andra kunskapsområden som utgångspunkt. I enlighet med TJ-

perspektivet på rätten måste de psykologiska och fysiologiska faktorerna som 

påverkar missbrukaren uppmärksammas och vedertagna sanningar inom bl.a. 

sociologisk, medicinsk och psykologisk forskning erkännas för att missbruks-

vården ska kunna vara effektiv. Kort sagt; för att lösa ett problem måste man 

förstå vad problemet är. Kunskap om missbrukssituationen utgjorde även ett av 

förbättringsområdena som uppmärksammades i missbruksutredningen.
104

  

 

Här följer därför en sammanfattad redogörelse för hur den beteendevetenskap-

liga synen på missbruk ser ut idag, faktorer som för lagstiftaren och juristen är 

viktiga att förstå för att kunna fylla lagens ramar med så terapeutiska lösningar 

som möjligt.
105

  

5.2. Missbruk som psykisk sjukdom 

5.2.1. Fysiska faktorer 

Missbruksbeteende består till 50 procent av ärftliga faktorer. Dessa faktorer i 

samspel med den psykosociala miljön är avgörande om en individ riskerar att 

utveckla ett beroende. De gener som identifierats utgörs både av missbruks-

specifika gener där responsen sker på farmakologiska nivåer, men även gener 

som reglerar hjärnans belöningssystem, beteendekontroll och stresstolerans.
106

 

5.2.2. Psykiska faktorer  

5.2.2.1. Tvångssyndrom 

Utöver de fysiska faktorerna kan det konstateras att det tvångsmässiga beteen-

det i sökandet efter missbruksmedel orsakas av att missbruk i grunden är ett 

tvångssyndrom där reaktionsmönstret kan delas upp i tvångstankar och tvångs-

handlingar. I diagnossystemen ICD-10 och DSM-V som används av den 

svenska sjukvården, utgör begär (jfr. engelskans cravings) en faktor i diagnos-
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tisering av missbruk.
107

 Det är detta begär som utgör tvångstankarna i 

missbrukarens fall, dvs.  den starka önskan till att missbruka och känslan av att 

vara tvungen att fortsätta. Tvångshandlingen utgörs av själva bruket.
108

 Både 

de med tvångssyndrom och missbrukare lider av en tvångsmässighet som defi-

nieras av repetitiva mönster med en oemotståndlig lust att utföra dessa beteen-

den, vilket förmodligen grundar sig i en defekt belöningsmekanism.
109 

 

 

Det tvångsmässiga sökandet efter berusningsmedel hos missbrukaren sker i en 

mer primal del av hjärnan innan medvetenhet kring handlandet ens har upp-

stått. Den omedvetna processen vid beslutstagande kan hos alla människor, 

även de som inte har ett missbruk, förklaras som att det fria beslutet att säga nej 

till en impuls sker en halv sekund efter beslutstagandet. En frisk människa har 

en impulskontroll som därefter initieras bl.a. med hjälp av förmågan att förutse 

negativa konsekvenser av ett handlande. Hos missbrukaren har dock denna 

funktion gått förlorad i och med missbrukets kemiska balansrubbning samt det 

tvångsmässiga beteendet i förhållande till uppsökande av berusningsmedel.
110

 

Denna aspekt är av stor vikt i diskussionen kring huruvida missbrukare genom 

”fri vilja” faktiskt tar ett beslut att missbruka.
111

  

5.2.2.2. Kroniskt tillstånd 

För majoriteten av de drabbade individerna utgör missbruket en kronisk, och 

därmed i flesta fall återkommande, sjukdom. Färre än 10 procent av de som 

lyckas ha längre nyktra perioder bibehåller ett permanent nyktert tillstånd. 

Beroende är en sjukdom med ett cykliskt mönster, men ju längre missbrukaren 

lyckas hålla sig nykter mellan återfallen desto högre stabilitet och förbättring i 

sjukdomsbilden och därmed bättre möjlighet till snabbt tillfrisknande vid åter-

fall.
112
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Missbruk som kroniskt tillstånd innefattar ett mönster av upp- och nedgångar, 

ofta styrda av den psykosociala situationen missbrukaren befinner sig i. Exem-

pelvis är jobbsituation, sovvanor, motion, stresshantering, högriskbeteenden 

(exponering till missbruksmedlet etc.) samt familjeliv faktorer som starkt på-

verkar huruvida missbrukaren kommer lyckas bibehålla ett nyktert tillstånd. 

Motgångar, obalans och till och med positiva förändringar i livet kan innebära 

en högre risk för återfall.
113

 

5.3. Behandling 

5.3.1. Motivation och meningen med tillfrisknandet  

Startpunkten för det terapeutiska arbetet utgörs av ett engagemang genom re-

spektfullt och empatiskt bemötande, vilket bör ske oavsett missbrukarens moti-

vationsnivå.
114

 En metod kallad motivational interviewing har gått i bräschen 

för detta synsätt. Dess resonemang kan jämföras med teorin som bl.a. Ano-

nyma Alkoholister har anammat om att missbrukaren måste nå bottenläget (jfr. 

engelskans ”rock bottom”) innan rehabilitering överhuvudtaget är möjlig.
115

  

Det kan dock konstateras att insikter inte går att frammana. Rehabilitering från 

missbruk innebär en omorientering från synen på jaget till en strävan efter ett 

större mål. Att missbrukaren ska finna en mening med tillfrisknande är inte 

någonting som kan uppnås genom terapi och andra behandlingsmetoder, det 

måste komma från missbrukaren själv.
116

  

5.3.2. Vikten av individualiserad vård 

Ju mer individualiserad vård, desto bättre rehabiliteringsresultat. Varje individ 

är unik med olika förutsättningar för mottagande av hjälp. En lyckad behand-

lingsplan tar hänsyn till medicinska aspekter så som psykofarmaka och tera-

peutisk behandling, men även psykosociala aspekter som familjeliv. Det finns 

lika många missbruksbilder som det finns missbrukare. Faktorer så som vilket 

missbruksmedel som används, vilken social situation missbrukaren befinner sig 
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i och hur länge missbruket pågått är avgörande för hur vården ska utformas på 

bästa vis.
117

   

När det kommer till behandlingsmetoder har studier kommit fram till att olika 

former av psykoterapier verkar åstadkomma samma resultat. Användandet av 

KBT, 12-stegsprogram, motivationsbaserad terapi eller SBNT (social and 

behavioural network therapy) ger inte några signifikanta skillnader i resultat.
118

  

Inom den svenska vården arbetar man enbart med systematiskt och teoretiskt 

grundade metoder där det krävs att en behandlingsmetod måste uppfylla fyra 

kriterier för att få användas. Evidenskriteriet innebär att metoden måste ha stöd 

i forskning. Intentionskriteriet innebär att avsikten ska vara att hjälpa individen 

att komma ifrån missbruk och inte återfalla. Kompetenskriteriet innebär att 

utövaren av behandlingen ska ha lämplig kompetens. Slutligen ska praktiken 

utövas i verksamhet som är anpassad för terapeutiska och behandlande aktivi-

teter enligt kontextkriteriet.
119

 

5.3.3. Rehabiliteringens stadier 

Förändringar tar tid och tillfrisknande innebär en livsomvändning. En av de 

viktigaste nycklarna är att omvända det tvångsmässiga beteendet, vilket inne-

bär att missbrukaren måste ha tålamod att utöva den nya livsstilen under en 

lång tidsperiod.
120

 Fyra olika stadier kan identifieras i rehabiliteringsprocessen: 

a. Behandling, där bitarna från den misslyckade livsstilen ska 

plockas upp. 

b. Rehabilitering, där man monterar ihop en ny livsstil. 

c. Eftervård, där den nya livsstilen praktiseras. 

d. Självförvaltande, där den nya livsstilen efterlevs.
121

  

 

Vårdbehovet skiljer sig för dessa olika stadier i rehabiliteringen och metoderna 

och vårdinnehållet bör anpassas därefter.  
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5.4. Analys av TJ:s integrerande syfte 

Ett av uppsatsens syfte är att påvisa hur TJ:s integrerande syfte, som inkorpore-

rar andra relevanta vetenskapliga discipliner, är relevant i missbruksproblema-

tiken. Mot bakgrund av den redogjorda tvärvetenskapen gällande missbrukets 

psykologi följer i detta avsnitt en analytisk reflektion kring hur denna integre-

ring kan ske.   

5.4.1. Missbruket och den fria viljan  

En av många reflektioner som kan göras kring LVM är om lagens uppbyggnad 

med frivillig rehabilitering som mål. Förutsättningen för att det målet ska 

kunna uppnås är att missbrukaren är i sådant tillstånd att hen faktiskt kan ta ett 

beslut av fri vilja. De neurologiska förklaringsmodellerna till hur processen 

fungerar i hjärnan ger starka argument för att man i vissa fall inte kan se ett 

uttryck av fri vilja som ett sådant, oavsett hur ärliga intentioner missbrukaren 

tror sig ha.
122

 Tvångsvården kan i denna aspekt ses som ett steg i att stärka 

individens kapacitet nog till att hen faktiskt ska kunna ta ett beslut av ”fri 

vilja”. Det konstaterade omedvetna sökandet efter missbruksmedel, i kombi-

nation med det tvångsmässiga mönstret gör att missbrukaren måste försättas i 

en miljö där det inte är möjligt att få tag på beroendemedlet. Genom att fram-

tvinga en abstinensfas och inkorporera terapier i samband med det, ges möjlig-

heten till att avbryta och ändra de tvångsmässiga tankemönstren till att börja bli 

sådana av ”fri vilja”. 

5.4.2. Stigmatiseringen av missbrukare 

Genom RF och EKRM tillförsäkras individen grundläggande rättigheter vars 

miniminivå för inskränkning är att åtgärden är proportionerlig och godtagbar i 

ett demokratiskt samhälle. Trots det går det inte att komma ifrån det faktum att 

tvångsvård utgör en form av omyndigförklaring genom att medborgaren fråntas 

sina fri- och rättigheter samt indirekt blir stämplad som mindervärdig. Det är 

därför av största vikt att användningen av tvångsvård som maktinstrument sker 

på restriktivt vis för att inte leda till antiterapeutiska konsekvenser.
123

 Särskilt 

eftersom syftet med vården är att rehabilitera och inte skapa utsatthet.  
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Ett stort hinder i rehabiliteringsprocessen tycks utgöras av det stigma som finns 

kring tvångsvård och missbrukare som karaktärssvaga individer. Denna syn 

innebär att missbrukaren lätt kan glida in i en, ur rehabiliteringssynpunkt sett, 

svårhanterlig offerroll där känslan av självvärde inte blir större än den att man 

är ”ett hopplöst fall”.
124

 Att stämplas som sådan tär på det egna självvärdet och 

kan lätt leda till att missbrukarens syn på sig själv som hopplös blir till en 

självuppfyllande profetia och missbruket fortsätter. Känslorna av skuld och 

skam inför sin livsföring i kombination med en känsla av förnedring inför att 

behöva tvångsvårdas kan skapa en motsatt effekt till tvångsvårdens syfte.  

Denna problematik är inte lättfixad och härstammar i mångt och mycket från 

samhällets uppfattning om missbrukare och det stigma tillståndet innebär. Att 

skapa förändring i denna syn kommer ta tid. Det bästa sättet för juridiken att 

konkret bidra till en positiv utveckling tycks vara att se till att tvångsvårdsbe-

handlingen omfattas av ett förtroendeingivande och meningsfullt sammanhang. 

Genom det kommer åtgärden bidra till terapeutiska effekter och minimera de 

antiterapeutiska effekterna. På individnivå innebär detta att det är viktigt att 

missbrukaren känner sig sedd och respekterad samt att priset som betalas för att 

få adekvat hjälp inte utgörs av ett omyndigförklarande från samhällets sida.
125

  

5.4.3. Tvångsvård och behandling av missbrukare 

Förutsättningen för juristen att bidra till en lyckad tvångsvård börjar i samband 

med domstolsförfarandet när beslut om tvångsvård ska tas. TJ efterfrågar i det 

här skedet användandet av en ”fair trial” vid beslutsfattandet, vilket bl.a. inne-

bär att processen ska upprätthålla missbrukarens värdighet samt skapa förut-

sättningar för att hen på tillfredsställande vis ska kunna komma till tals under 

processens gång. Det krävs således att processen varken blir slentrianmässig 

eller paternalistisk i förhållningssättet till missbrukaren. Intagningsprövningen 

ska ske i dialog och inte genom ett beslut över individens huvud. Det tycks 

vara så att avgörandet får bäst resonans om missbrukaren känner sig sedd och 

hörd av den person som tar beslutet å hens vägnar. Tvångsvården ska från bör-
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jan till slut skapa bästa möjliga förutsättningar för att bidra till missbrukarens 

egen insikt om sitt tillstånd och behov av hjälp.
126

      

Vården på LVM-hem fyller sin funktion i det inledande behandlingsstadiet.
127

 I 

viss mån kan det till och med argumenteras att tvångsvården hör hemma i ett 

steg innan behandling, eftersom dess syfte är att motivera till frivillig sådan. 

Det är här de adekvata förutsättningarna måste skapas för en fortsatt lyckad 

behandlingsbild. Genom rekvisiten för tvångsvård i 4 § LVM och intagning 

pga. de olika specialindikationerna kan slutsatsen dras att behovet av en indivi-

duellt utformad rehabiliteringsplan återspeglas redan i det här skedet. Exem-

pelvis bör behandlingsmetoder och motivationsarbete för den som intagits med 

sociala indikationen som grund inte se likadant ut för den som fått ett beslut 

grundat på skadeindikationen. Det finns allt för många faktorer som skiljer sig 

från missbrukare till missbrukare för att en lösning ska kunna fungera för alla.  

 

En av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad behandlingsmetod tycks 

vara att missbrukaren själv tror på den. I dagsläget råder stränga krav på vilka 

former av behandlingar som tillåts genom de fyra kriterierna för godkända 

metoder.
128

 Dessa innebär att metoder så som konfrontativ intervention, aku-

punktur och gestaltterapi inte får användas eftersom de inte uppfyller evidens-

kriteriet. Om man tillåter fler ”rimliga” behandlingsalternativ att vara del av 

den större behandlingsbilden skulle det ge en öppning till en mer individuali-

serad vård. I och med det skulle experimentella metoder, som ändå kan vara av 

betydelse för missbrukarens motivation, kunna komplettera användandet av 

huvudmetoderna som uppfyller evidenskravet.  

 

När missbrukaren väl nått längre i sin behandling och inte befinner sig på 

LVM-hem kan de standardiserade behandlingsmodellerna som används för det 

fortsatta rehabiliteringsarbetet i många kommuner innebära att man snarare 

stjälper än hjälper vissa missbrukare. Personer som lider av måttliga beroende-

tillstånd, exempelvis de med en överdriven alkoholkonsumtion som efter be-

handling kan återgå till ett kontrollerat alkoholbruk, gynnas av en mer kortva-
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 Jfr. Diesen, C., Terapeutisk juridik, s. 157. 
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 Jfr. Avsnitt 5.3.3. om rehabiliteringens stadier. 
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 Se avsnitt 5.3.2. om kraven på behandlingsmetoder. 



41 
 

rig behandling framför ett utdraget 12-stegsprogram.
129

 Det kan även vara 

kontraproduktivt att ha gruppterapi med individer som är på olika nivåer i sitt 

missbruk. 

På grund av missbrukets konstaterade kroniska karaktär bör missbruksvården 

utformas så att den möjliggör uppföljning med samtliga missbrukare som har 

varit i kontakt med vården. Det bör i praktiken innefatta ett livslångt åtagande 

från statens sida genom socialtjänsten där stödåtgärder så som samtalsterapi 

bör erbjudas även nyktra missbrukare för att hjälpa till att bibehålla längre 

nyktra perioder. När missbrukaren nått ett visst steg av framgång i sin rehabi-

litering kan vårdkontakten övergå till att vara på individens egna initiativ.  

Det bör även poängteras att kontinuerlig utbildning i samtliga instanser som 

möter missbrukaren är av yttersta vikt för en lyckad missbruksvård. TJ efter-

frågar ett ständigt pågående förbättringsarbete som innebär att vården ska an-

passas efter missbrukarens enskilda behov och förmågor i takt med forsknings-

utvecklingen. Allt med målet att skapa den bästa effekten i individens välmå-

ende.  
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 Jfr. SOU 2011:35 s. 704. 
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6. TJ:s reformerande syfte – Alternativa lösningar 

6.1. Om behovet av en förändrad missbruksvård 

Under hösten 2014 sände Sveriges televisions Uppdrag granskning
130

 ett pro-

gram – Missbruksdöden, där stark kritik riktades åt missbruksvårdens nuva-

rande uppbyggnad och de risker den innebär för den enskilde missbrukaren. 

Respekterade representanter från missbruksvården skrev några dagar senare en 

artikel
131

 i samma anda i Svenska Dagbladet Opinion i vilken en önskan om ett 

frångående av den nuvarande svenska modellen, med tjänstemän som besluts-

fattare, uttrycktes.  

Det finns tveklöst ett behov av en förändrad missbruksvård, om inte annat ef-

tersom dödsfallen på grund av missbruk tycks öka för varje år. Under år 2012 

uppmättes den högsta siffran någonsin när 589 personer hade avlidit pga. nar-

kotikarelaterade diagnoser.
132

  

Med beaktande av missbrukets psykologi har andra rättsordningar skapat juri-

diska lösningar, som skiljer sig från den svenska, för att hantera missbrukssitu-

ationen på ett mer terapeutiskt och effektivt sätt. Med inspiration från dessa 

presenteras i följande kapitel tre alternativa juridiska lösningar, två lagtekniska 

och en processuell, som i linje med den reformerande delen av TJ skulle kunna 

skapa en mer ändamålsenlig svensk missbruksvård.   

6.2. Lagteknisk lösning - Hälso- och sjukvården som huvudman 

6.2.1. LVM som komplement till HSL istället för SoL 

När ansvaret för utredning av tvångsvårdsbehov ligger hos kommunala tjäns-

temän istället för hos medicinskt utbildad personal inom landstingen blir kon-

sekvensen en ojämn användning av LVM över landet.
 
Den ojämna använd-

ningen innebär, utöver rättsosäkerhet, en orättvis fördelning av de resurser som 

enligt lag ska tillkomma den enskilde som är i behov av hjälp. Den främsta 

anledningen till den inkonsekventa tillämpningen tycks vara ekonomi, men det 

har även framkommit att vissa kommuner inte tror på tvångsvård som en lös-
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 Uppdrag granskning säsong 14 avsnitt 11, sändes i SVT den 5 november 2014. 
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 Palmstierna, T., Nilsson, L-H. & Guterstam, J., Nya regeringen måste ta tag i beroendevår-
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 http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/.  
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ning för att motivera en missbrukare till att emotta nödvändig vård.
133

 Denna 

inställning kan tyckas alarmerande eftersom LVM är en obligatorisk lag.  

Var missbrukaren är bosatt tycks därav i allt för stor mån reglera vilken form 

av vård hen kan få. En mer rättssäker lösning på denna problematik är att för-

flytta ansvaret för LVM-vård från kommun till landsting, där varken ekonomi 

eller politisk ideologi tillåts spela en avgörande roll i beslutet kring tvångs-

vårdsbehovet. Konkret skulle detta innebära att man lät LVM utgöra en kom-

plettering till HSL istället för SoL. 

6.2.2. TJ-analys om huvudmannaskapsfrågan 

Eftersom missbruk numera klassas som psykisk sjukdom, och synen på miss-

bruk som ett socialt problem tycks förlegad, bör det återspeglas även i huvud-

mannaskapsfrågan. Genom att låta landstinget vara ansvarig huvudman, med 

allt vad det innebär gällande sjukvårdsresurser, kan även steget till att försätta 

missbrukaren i tillstånd att vara ”frisk” nog att påbörja missbruksbehandling 

ske mer effektivt.  

Ett sådant skifte i huvudmannaskapet skulle, utöver en jämnare och mer 

rättssäker tillämpning, även innebära att det skulle underlätta för medicinska 

insatser gällande somatiska symptom och abstinensvård. Enligt SiS går ut-

vecklingen inom LVM-vården mot att allt fler klienter är i konkret fysiskt 

vårdbehov när de läggs in.
134

 Hos hälso- och sjukvården finns även den psykia-

triska kompetensen att hantera missbrukspatienter på ett ändamålsenligt vis, 

med det dock inte sagt att satsning på kompetensutveckling inte ska fortgå.
135

  

Ett ytterligare argument för ansvarsförflyttning är att den svenska lagstift-

ningen skulle bli mer lik den internationella. Genom den moderna synen på 

missbruk som en psykisk sjukdom har många länder med rättsordningar li-

kande den svenska
136

 lagt ansvaret för missbruksvården på sjukvårdshuvud-

mannen. Det är således relativt unikt att beslut om vård och behandling tas av 

tjänstemän, så som situationen ser ut i Sverige.  
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 SOU 2011:35 s. 617f. 
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 SOU 2011:35 s. 621.  
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 Jfr. SOU 2011:35 s. 285 ff.  
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 Länder så som Norge, Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Kanada 
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44 
 

Viktigt att poängtera är dock att även om ansvaret för LVM-vården flyttas 

kvarstår ansvaret för kommunen när det kommer till den frivilliga vården. En 

förstärkning av övergången från de olika vårdformerna är därför mycket viktig 

och ett tight samarbete mellan huvudmännen är på sin plats. Det är av yttersta 

vikt att tvångsvården inte löper längre än vad som är absolut nödvändigt, vilket 

ställer krav på att den fortsatta vården efter institutionsvård ska vara en adekvat 

och individuellt anpassad sådan.
137

 I vartenda fall ska tvångsvården enbart ses 

som en början i en betydligt längre vårdkedja, där ett gott samarbete mellan de 

olika huvudmännen är avgörande för insatsens framgång.  

6.3. Lagteknisk lösning - Sammanslagning av LVM och LPT 

6.3.1. En samlad psykiatrisk kompetens 

En annan konkret lagteknisk lösning för att förflytta huvudmannaskapet är en 

sammanslagning av LVM och LPT. En lösning som även ur andra hänseenden 

vore gynnsam för utvecklingen och moderniseringen av missbruksvården.
138

 

Ur både LVM och LPT kan det utläsas att det slutliga målet med tvångsvården 

är att missbrukaren/den psykiskt sjuke ska gå med på fortsatt vård i frivillig 

form.
139

 Ingreppet i medborgarens självbestämmanderätt är alltså lika omfat-

tande oberoende av vilken lag som används till stöd för omhändertagandet.  

Att bedriva vård genom tvång kräver, som tidigare nämnts, särskild kompetens 

och genom att samla denna skulle individen ges bättre möjligheter till vidare 

vård samt adekvat bemötande under den mest akuta sjukdomsperioden.
140

 

Sammanslagningen av LVM och LPT skulle konkret innebära att LVM upp-

hävs och att en utvidgning av förutsättningarna för vård enligt 3 § LPT genom-

förs.
141

 Det skulle främst innebära ett förtydligande av rekvisitet allvarlig psy-

kisk störning till att även omfatta de som är i ett så pass allvarligt skede i sitt 

missbruk att tvångsvård är nödvändig.   
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 Jfr. avsnitt 5.3.2. om vikten av individualiserad vård.  
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 Jfr. SOU 2011:35 s. 307 ff.  
139

 3 § LVM och 2 § 2 st LPT.  
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 Jfr. SOU 2011:35 s. 303.  
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 Jfr Diskussionspromemorian s. 189.  
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6.3.2. TJ-analys om samsjuklighetsfrågan 

Enligt de medicinska diagnossystem som används inom hälso- och sjukvården 

utgör missbruk en psykisk sjukdom.
142

 Tillståndet förändrar hjärnan på funda-

mentala vis genom att missbrukarens ”friska” prioriteringar ersätts av sådana 

relaterade till missbruket. Beteendemönstret känns igen från de med psykisk 

sjukdom och konsekvenserna vad gäller normalt leverne blir desamma.  

Om missbruk generellt skulle godtas som en psykisk sjukdom så skulle det 

vara lättare för missbrukaren att ta till sig och acceptera sitt tillstånd. Sjuk-

domssynen kombinerat med de genetiska aspekterna av problematiken bidrar 

till förståelse för varför vissa individer har lättare för att fastna i ett missbruk än 

andra. Genom att uppmärkssamma det får den enskilde missbrukaren ett ob-

jektivt faktum att förhålla sig till. Att motivera till behandling kan vara lättare 

när individen vet om att en stor del av ekvationen utgörs av en omständighet 

som hen inte själv kan rå för. Känslorna av skuld och skam, som i mångt och 

mycket härrör från den förlegade synen på missbrukaren som en karaktärssvag 

individ, kan därmed lättare släppas. 

Missbrukarens insikt om sitt tillstånd är en av de starkaste faktorerna till 

huruvida tvångsvården kommer lyckas uppnå sitt mål. De missbrukare som 

tvångsvårdas och saknar insikt om sin egen sjukdomsbild hanterar situationen 

sämre än de som förstår och accepterar varför tvångsvård är ett rimligt alterna-

tiv för dem.
143

 Genom att resonera i sjukdomstermer skulle det troligtvis även 

bidra till en mer förlåtande syn i förhållande till emottagande av hjälp – är man 

sjuk vänder man sig till sjukvården.  

 

Genom ett utvidgande av förutsättningarna för tvångsvård i LPT skulle även 

fler missbrukare kunna fångas upp, eftersom bedömningen inte blir beroende 

av exempelvis vilken sorts missbruksmedel som används.
144

 Det skulle således 

innebära större flexibilitet i lagen och ge en vidare möjlighet att se till helhets-

bilden av individens livssituation.  
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 Se avsnitt 5.2. om missbruk som psykisk sjukdom.  
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 Jfr. Arlebrink, J. & Larsson Kronberg, M. Tvångsvård vid missbruk, LVM i teori och prak-

tik, s.159. 
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 Jfr. avsnitt 2.2.2. om de missbruksmedel som omfattas av LVM.  
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Utöver att sammanslagningen automatiskt skulle innebära en huvudmanna-

skapsförflyttning skulle det även med tanke på den omfattande samsjuklighets-

problematiken innebära att färre föll mellan stolarna.
145

 För att uppnå en så 

terapeutisk lösning som möjligt på ett problem måste problemet hanteras för 

vad det är. Missbruk är en psykisk sjukdom och ska därmed behandlas som en 

sådan även i tvångsvårdsaspekt. Vidare skulle det vara positivt att samla kom-

petensen för tvångsvårdsbehandling eftersom det skulle ge individen bättre 

möjligheter till adekvat vård och korrekt bemötande under den mest akuta och 

kritiska sjukdomsperioden.
146

  

6.4. Processuell lösning - Vårdfokuserad kriminalprocess  

6.4.1. Svängdörrsproblematiken 

I slutet på 80-talet ökade insikten om beteendemönstret hos kriminella miss-

brukare i USA, en generell problematik som kan appliceras även på dagens 

situation i Sverige.
147

 Man fann att när den kriminelle dömdes till fängelse för 

narkotikarelaterat brott ledde det till en paus i missbruket under fängelsevistel-

sen. Bestraffningen innebar dock inte en fullgod rehabilitering vilket innebar 

att problemet enbart sköts fram eftersom missbruket i majoriteten av fallen 

direkt återupptogs vid frisläppandet.
148

   

 

För att motverka detta startades på prov en Drug Treatment Court i Miami. I 

och med denna kunde narkomaner välja mellan en vanlig rättegång med fäng-

else som påföljd vid fällande dom, eller en DTC-rättegång med kontraktsvård 

som påföljd. Resultaten från de som valde DTC, både vad gäller återfall i 

missbruk och i kriminalitet, var så pass goda att denna form av domstol numera 

finns i alla stater.
149

 Man har även uppmätt stora direkta och indirekta ekono-

miska vinster för samhället.
150

 Nu senast i höstas presenterades en svensk stu-
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149
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die i kriminologi som menar på att behov finns för en mer vårdfokuserad 

straffprocess även i svensk rätt.
151

  

6.4.2. Om DTC-processen 

DTC fungerar som ett alternativ till en vanlig brottmålsrättegång i allmän dom-

stol. Den narkotikabrottsmisstänkte får själv välja i vilken domstol hen vill få 

sitt mål prövat. Om DTC väljs föreligger bevisbördan på missbrukaren att be-

visa sig som en lämplig kandidat, dvs. att hen kan kategoriseras som missbru-

kare. När så väl konstaterats påbörjas arbetet med att få till en snabb rättegång 

samtidigt som andra behöriga instanser, såsom socialtjänst och sjukvårdsinrätt-

ningar kontaktas för att påbörja en utredning om adekvata vård- och behand-

lingsalternativ.
152

  

Efter förhandling i rätten resulterar det i en individuell behandlingsplan med 

strikta regler, en form av tvingande kontraktsvård. Lösningen kan närmst liknas 

vid tvångsvård fast den sker i kriminalvårdens regi där samspelet med sam-

hällets övriga huvudmän knyts tightare än vad behandlingslösningar i fängelse 

lyckas åstadkomma bl.a. på grund av den kriminelles isolering.  

6.4.3. DTC:s nyckelkomponenter 

Vissa variationer råder kring upplägget mellan olika DTC-domstolar, men 

vissa nyckelkomponenter ska alltid vara inkluderade. Förfarandet ska vara en 

integrering av samhällets missbruksbehandlingsinstanser med det juridiska 

domstolssystemet. Processen, som från arrest till dom ska vara snabb och in-

kludera omedelbart tillgängliga behandlingar, ska föras i en samarbetsanda 

mellan åklagare och offentligt biträde där det gemensamma målet ska vara en 

hållbar rehabiliteringsinsats.
153

    

De behandlingsalternativ som domstolen utdömer ska erbjuda olika varianter 

där helhetslösningar med adekvata insatser från sjuk- och psykvård samt soci-

altjänst ska ingå.  DTC-teamet bestående av domaren, advokater, socialtjänst-

kontakten samt från andra instanser programansvariga ska ha frekvent kommu-
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nikation och rapportering sinsemellan, samt ofta förekommande uppföljnings-

möten med den enskilde. 
154

 

Ett villkor för att få vårdas genom DTC är en ofta kontrollerad drogfrihet där 

alla former av missbruksmedel är förbjudna (således kan en narkoman inte er-

sätta sitt missbruk med ett alkoholbruk etc.). Trots det förespråkar dock DTC 

en mjukare syn på återfall pga. missbrukets kroniska och återkommande ka-

raktär. Individen ska ges rimliga chanser till att genomgå behandling innan 

förflyttning till fängelse pga. misslyckat deltagande i programmet vidtas. Ab-

stinens är dock ett av villkoren till denna friare form av straff, så om återfallen 

sker mer frekvent än vad som kan tillåtas sker en omprövning. Samma konse-

kvens sanktioneras om incidenter som kan ses som samhällsfarliga inträffar.
155

  

Verksamheten bygger på att samtliga inblandade innehar specialistkunskaper i 

form av utbildning i missbruksproblematik.
156

 Utbildningen ska vara fortgå-

ende och hållas kontinuerligt uppdaterad. En granskning av kontraktsvårdens 

framgångar och fallgropar ska göras kontinuerligt för att maximera antalet 

lyckade behandlingar. Eftersom denna form av utövande av juridik kräver en 

viss finess av de praktiserande juristerna är det viktigt med en noga övervak-

ning för att se till att metoderna hålls inom lagens ramar.  Samma granskningar 

som görs av den traditionella domstolens arbete ska göras över DTC.
157

  

Domarens roll i DTC blir den som ledare över teamet och huvudansvarig för 

att behandlingsplanen följs. Detta inkluderar en aktiv dialog med klienten från 

behandlingsstart till slut. Domaren representerar genom sitt engagemang aukto-

ritet genom lag och har därmed stor inverkan på klientens framgång i pro-

grammet.
158

 DTC som koncept bygger dock på det interdisciplinära samarbetet 

mellan domstol, sjukvård och socialtjänst där alla insatser var för sig fyller en 

viktig rehabiliteringsfunktion. Teamet ska sinsemellan ha en frekvent kommu-
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nikation och rapportering för att tillsammans kunna skapa de bästa lösningarna 

och resultaten.
159

  

6.4.4. TJ-analys om vårdfokuserad kriminalprocess 

En lösning på problemet med kriminella missbrukare som återfaller både i 

missbruk och brott efter frigivning skulle kunna vara att starta upp en special-

domstol liknande den amerikanska DTC-lösningen. Det skulle i svensk rätt 

innebära att kriminella missbrukare istället för att lagföras i den nuvarande 

brottmålsprocessen i allmän domstol lagförs i en ny form av specialdomstol 

inriktad på narkotikarelaterad brottslighet. Att lösa problemet på ett mer tera-

peutiskt vis genom en anpassning av den juridiska processen har även anam-

mats av rättssystemen i Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien.  

I Sverige har vi specialdomstolar så som mark- och miljödomstolen, arbets-

domstolen, marknadsdomstolen m.fl. I målen som tas upp i dessa ska domarna 

inneha specialistkunskap gällande fallens säregna karaktär. När det kommer till 

specialkunskaper på det humanitära området har dock inte synen varit den-

samma inom det svenska rättsväsendet, troligtvis pga. kravet på domarens 

opartiskhet gentemot den åtalade.
160

 Domarens roll som TJ-agent i DTC har 

kritiserats för att i allt för stor mån riskera just det.
161

 Det ställs således höga 

krav på domaren genom att både inneha rollen som beslutsfattare och som le-

dare för DTC-teamet med vad det innebär i fråga om personligt engagemang. 

Varken inom förvaltningsrätten, som tar beslut om tvångsvård enligt LVM, 

eller inom den allmänna domstolen, som tar beslut om bl.a. narkotikabrott, 

krävs i dagsläget någon specialistkunskap hos domaren. Frågan är dock, kriti-

ken till trots, om det inte skulle skapa bättre förutsättningar för tillfrisknande 

hos missbrukaren om domstolsprocessen tilläts vara anpassad efter missbrukets 

psykologi. Genom att låta processen och straffet bidra till att de bästa förutsätt-

ningarna för tillfrisknande råder, kan en slutsats från redogörelsen dras om att 

det skulle bli en samhällsvinst i form av lyckade fall i och med färre brott och 
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 US Department of Justice, Defining the drug courts: the key components, s. 23f.  
160

 Jfr. Avsnitt 2.1.2.3. om objektivitetsprincipen.  
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 Jfr. Lyons, T., Judges as therapists and therapists as judges: the collision of judicial and 

therapeutic roles in drug treatment courts, Contemporary justice review: Issues in criminal, 

social and restorative justice vol. 16, 2013, s. 412-424. 
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färre kostsamma behandlingar. För att inte tala om att individerna skulle ges en 

bättre chans till en värdig livsföring.  

En anpassning av processen gällande lagföring av kriminella missbrukare ska 

dock självklart inte tumma på samhällets säkerhet och inte heller innebära att 

brottet inte leder till någon form av straff. Målgruppen för DTC utgörs av de 

som begår småbrott pga. missbruk samt mildare form av narkotikabrottslighet. 

I många fall begås brott just pga. missbruket, exempelvis för att finansiera fort-

satt bruk och/eller för att betala drogskulder.
162

 När kriminalvården inte lyckas 

rehabilitera klienterna uppnås enbart en paus i missbruket och den kriminella 

aktiviteten som återupptas vid frisläppning.
163

  Genom DTC-processen är målet 

att göra missbrukaren drogfri och på så vis nå problemets kärnpunkt och und-

vika svängdörrsproblematiken. Den tidigare redogjorda statistiken från krimi-

nalvården talar sitt tydliga språk i att behandling är en konkret brottsförebyg-

gande metod.
164
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 Diesen, C., Terapeutisk juridik, s. 170. 
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 Jfr. avsnitt 6.4.1. om svängdörrsproblematiken. 
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 Se avsnitt 4.2.2. om effekten av behandling.  
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7. Sammanfattande slutsatser 

För att skapa en så effektiv och ändamålsenlig missbruksvård som möjligt be-

höver juridiken se till andra vetenskapliga discipliner för att nå kärnan i denna 

mänskliga problematik. Genom att anpassa juridiken efter möjligheten att bidra 

till så terapeutiska lösningar som möjligt för individen skulle det skapas en 

ökad flexibilitet och en god lagstiftning som tjänar ändamålet på ett bättre vis.  

Genom att applicera TJ:s tvärvetenskapliga syn på missbruksvården har fyra 

övergripande förslag på förbättringar getts. Det första går i linje med TJ:s inte-

grerande syfte och går ut på att använda den kunskap som erhållits genom 

tvärvetenskapliga studier som en utfyllnad av lagen. Det innebär att juridiken 

placeras i ett, för missbrukaren, förtroendegivande och meningsfullt samman-

hang. Genom detta skapas bästa möjliga förutsättningar för en lyckad rehabili-

tering i alla steg missbrukaren är i kontakt med institutioner, från domstol till 

LVM-hem och den efterföljande fria vården. 

De tre andra förslagen går i linje med TJ:s reformerande syfte, vilket innebär 

att ändring bör ske genom att delvis riva upp den nu existerande rätten för att 

nå de mest lovande resultaten. Den första av dessa rekommendationer gäller ett 

skifte av huvudmannaskapet inom LVM, att lagen ska utgöra ett komplement 

till HSL istället för SoL. Den andra alternativa rekommendationen innebär en 

sammanslagning av tvångsvårdslagarna LVM och LPT. Genom denna åtgärd 

skulle dels huvudmannaskapsproblematiken lösas och dels skulle de missbru-

kare med samsjuklighet inte riskera att falla mellan stolarna i bedömningen om 

vilken lag som ska användas.  Den tredje rekommendationen innebär ett instif-

tande av specialdomstol, s.k. DTC för att uppnå en mer vårdfokuserad krimi-

nalprocess.   
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8. Källförteckning 

8.1. Offentligt tryck 

Prop. 1981/82 nr. 8, om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. 

Prop. 1987/88 nr. 147, tvångsvård av missbrukare mm.  

Prop. 1990/91 nr. 58, om psykiatrisk tvångsvård m.m. 

Prop. 1997/98 nr 183, Kontroll av syntetiska droger m.m.  

Prop. 2002/03 nr. 35, Mål för folkhälsan  

Prop. 2005/06 nr. 30, Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner 

Prop. 2012/13 nr. 77, God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och 

beroendevården 

Regeringskansliet, Bättre vård och stöd för individen: om ansvar och tvång i 

den svenska missbruks- och beroendevården: diskussionspromemoria, Stock-

holm, 2010 

SOU 1981:7 LVM. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Delbetänkande av 

socialberedningen 

SOU 2004:3 Tvång och förändring. Rättsäkerhet, vårdens innehåll och efter-

vård.  

SOU 2011:6 Missbruket, kunskapen, vården – Missbruksutredningens forsk-

ningsbilaga 

SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende, volym 1 & 2 

8.2. Rättspraxis 

8.2.1. Förvaltningsrätt 

Mål nr. 136-89 (FR i Göteborg och Bohuslän) 

Mål nr. 594-89 (FR i Göteborg och Bohuslän) 

Mål nr. 2845-92 (FR i Göteborg och Bohuslän)  

8.2.2. Högsta förvaltningsdomstolen 

RÅ 1990 ref. 10 

RÅ 1990 ref. 16 

8.2.3. Hovrätt 

RH 2011:27 
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8.2.4. Högsta domstolen 

NJA 1995 s. 48 

8.2.5. Europadomstolen 

Hafsteinsdóttir, Hilda mot Island, ansökan nr 40905/98, dom av den 8 juni 

2004 

Herczegfalvy mot Österrike, ansökan nr. 10533/83, dom av den 24 september 

1992 

Litwa mot Polen, ansökan nr. 26629/95, dom av den 4 april 2000 

X mot Nederländerna, ansökan nr 8239/78, dom av den 4 november 1978 
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