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Abstract 

The aim of this study have been to examine how lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall [LVM] (involuntary treatment for addicts) is constructed in Swedish news press and 

what discourses are being produced regarding LVM and involuntary treatment. Out of the 

195 articles that fit the search criteria, extending a period of ten years, 36 were selected and 

analyzed, using a critical discourse analysis according to the three-dimensional model 

proposed by Fairclough. The theoretical perspective derives from the hypothesis of social 

constructionism. This study shows that LVM is subject to a silent assumption of an economic 

constraints discourse that´s being produced in news press, regarding the shortage of funds in 

public sector. In turn, this discourse also exhibits close relationship with the greater 

addiction discourse, which deems drug- and alcohol abuse as sickness, or disease. 

Furthermore, a set of minor discourses are identified, that to some degree stems from the 

economic constraints discourse. The media depiction presents an ongoing medicalization 

process that in social practice results in a higher death rate among drug abusers. The notion 

that medicinal treatment of addiction is more cost effective than LVM, nonetheless spurs 

society in adding evermore medicinal treatment of addicts. 
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addiction, discourse, media 
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1. Inledning 

Programmet ”Uppdrag granskning” sändes den 5 november 2014 klockan 20:00 i SVT1 och i 

SVT Play. Programmet handlade om Leon från Stockholm och Waffa från Göteborg som var 

svårt nergångna i drogmissbruk. Trots att sjukvården larmade om att deras liv var i fara och 

läkarna förordade tvångsvård så valde socialtjänsten en helt annan väg – stödboenden utan 

behandling. Beslut som skulle få ödesdigra konsekvenser. Uppdrag granskning följde två 

livsöden och två mammors outtröttliga kamp för sina söners liv. Leon blev 21 år och under 

hans sista månad i livet bodde han på stödboendet Skarpnäck Care, Herrgården. Ett boende 

som skulle vara drogfritt med personal dygnet runt. Den 2 januari 2013 hittas han död i sin 

säng. När Leon hittades död hade ingen i personalen sett honom på drygt 20 timmar. Waffa 

hittades död i en källare efter en överdos av heroin. Han dog den 15 oktober 2013 och blev 26 

år gammal. I sin ficka hade han en handskriven att göra-lista som han fått av 

socialsekreteraren fyra dagar tidigare. Socialtjänsten hade erbjudit honom att själv uppsöka 

vård och de skrev: ”To do! Ringa stödboendet - Ringa behandlingsgruppen - Komma på 

återbesök hos socialtjänsten.” Han ansågs inte var tillräckligt nedgången för tvångsvård. Det 

var upp till honom att söka vård för avgiftning.  

Utifrån ett stickprov i Mediearkivet Retriever november 2014 inom ramen av tolv dagar efter 

”Uppdrag granskning” så kan följande rubriker utläsas i svensk media:  

”Waffa, 26 skrevs ut - dog av en överdos” (Göteborgs Posten, 2014-11-05) 

”Min son Leon ville bli fri från sitt missbruk” (SVT Nyheter opinion, 2014-11-05) 

”Waffa skickades hem med lapp i fickan” (Aftonbladet, 2014-11-06) 

”Tvångsvård löser inte problemet” (SVT Nyheter opinion, 2014-11-10) 

”Ont om platser för tvångsvård” (Sydsvenskan, 2014-11-17) 

”Fullkomlig kaos på LVM-hem” (Svenska Dagbladet, 2014-11-17) 

”LVM-hemmen en stabil verksamhet” (Svenska Dagbladet, 2014-11-19)  
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Waffa och Leon var två av de 589 personer som dog missbruksdöden år 2013. Detta var ett 

nytt rekord för Sverige och en väldigt hög nivå av narkotikadödlighet, i jämförelser med 

övriga Europa (Fugelstad, 2015). I augusti 2015 redovisades den senaste statistiken av 

narkotikadödligheten i Socialstyrelsens dödsorsaksregister [DOR]. Siffrorna visar 765 

narkotikarelaterade dödsfall under 2014, som är den högsta siffran någonsin och en ökning 

med 30 % jämfört med 2013. DOR visar att antalet narkotikarelaterade dödsfall stadigt ökat 

sedan 2006 (Socialstyrelsen, 2015). Det rättsmedicinska registret, Toxreg baseras på 

toxikologiska rådata från rättsmedicinska dödsorsaksundersökningar. Alla dödsfall, där man 

funnit illegala droger samt läkemedlen metadon och buprenorfin, bedöms i detta register som 

narkotikarelaterade och bildar tidsserien Toxreg. Registret visar att ökningen främst beror på 

dödsfall relaterade till opioida läkemedel såsom metadon, buprenorfin och fentanyl. De 

heroinrelaterade dödsfallen har efter en lång period av nedgång ökat sedan 2010 och under 

2014 har det skett en kraftig ökning i Stockholmsområdet och Malmö 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

1.1 Problemformulering 

Enligt Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (2004) så upptar medier en allt större del av 

medborgarnas vakna tid och har därmed fått ett ökat inflytande över samhället. I Sverige har 

samhällsvetare under senare år visat ett allt större intresse för hur sociala problem framställs i 

media. Medieforskare har antagit att massmedia har stora möjligheter att styra över vilka 

frågor som tas upp på den offentliga dagordningen. Detta leder till att endast vissa problem i 

samhället uppmärksammas i den offentliga diskussionen. Makten att bestämma vad som skall 

betraktas som ett samhällsproblem och hur ett problem ska uppfattas är en nyckelfaktor i 

opinionsbildning. Genom en begränsad samtalsordning konstrueras definitionen av vad som 

anses vara ett samhällsproblem. Media har således enligt Petersson & Carlberg (1990) 

problemformuleringsprivilegium. Brunnberg (2001) belyser hur media varit den främsta 

arenan för exempelvis intresseorganisationer då det kommer till att förändra socialarbetares 

och politikers värderingar. I takt med att det sociala arbetet förändras behöver även attityder 

och värderingar justeras hos dess utövare och då media beskrivs vara en opinionsbildande 

kraft i samhällsfrågor förefaller det naturligt att media spelar en stor roll när det kommer till 

att forma socialarbetares värdegrund. Medierapporteringen på den offentliga arenan påverkar 

på så vis även den inre arenan och praktiskt socialt arbete. 
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Eftersom en del av tvångsvårdsdebatten beträffande vuxna missbrukare utspelas i media så 

analyseras i denna uppsats lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) [LVM] som 

fenomen i svensk nyhetspress. I diskussionen om tvångsvård blir en rad olika teman aktuella 

som berör det sociala arbetets praktik; samhällelig styrning, lagar, riktlinjer, New Public 

Management, evidensbaserad praktik, Statens offentliga utredningar m.fl. (Meeuwisse & 

Swärd, 2002; Börjesson, 2009). Tvångsvård av vuxna missbrukare rymmer även en mängd 

andra aspekter såsom; kulturella, moraliska, vårdens effektivitet och legitimitet etcetera. 

Denna studie fokus ligger på lingvistiska processer, d.v.s. hur konstrueras LVM språkligt i 

svensk nyhetspress? Särskilt intresse har ägnats åt vilka som deltar i samtalen om tvångsvård 

samt vilka teman och diskurser som kan identifieras i svensk nyhetspress? 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur LVM konstrueras i svensk nyhetspress. Frågeställningar 

är: 

 

 Hur konstrueras tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård av missbrukare som insats i 

svensk nyhetspress? 

 Hur och på vilket sätt kan olika mediediskurser påverka konstruktionen av 

tvångsvårdslagstiftningen och tvångsvård av missbrukare?  

 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 

Rättsstaten förutsätter att den offentliga makten utövas inom en rättslig ram. Media benämns 

inom samhällsvetenskaperna som ”den tredje statsmakten”, vilket bl.a. innebär att deras 

uppgift är att kritiskt granska och rapportera om riksdagens, regeringens och myndigheters 

maktutövning. Denna granskningsfunktion är ett viktigt inslag i vår demokrati likväl som det 

också är en garanti för demokratin (Palmquist & Widberg, 2007). Missbrukare är en av de 

mest socialt utsatta grupperna i samhällets absolut yttersta marginaler. Detta kräver 

ekonomiska och mänskliga resurser för att hjälpa och bemöta och socialtjänsten har ett ansvar 

för att ingen människa far illa (Börjesson, 2009). Författarna till denna studie analyserar 

därför samhällets yttersta skyddsnät i form av tvångsvård för missbrukare, så som det 

framställs i nyhetspressen. Bilden media framställer av tvångsvårdslagstiftning och 

tvångsvård har betydelse för socialt arbete då mediers inflytande kan påverka socialarbetares 

samt politikers dagordning (Petersson et al, 1990; Brunnberg, 2001; McCombs 2006).  
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1.4 Avgränsningar  

Vår avsikt är inte att undersöka den återkommande och omdebatterade etiska frågan om 

tvångets vara eller inte vara (jmf. Börjesson, 1979; Tännsjö, 1999; Björkman, 2001). 

Tvångsvård tillämpas i de nordiska grannländerna och internationellt. Svenska LVM-

lagstiftningen är dock specifik i sin utformning och sålunda rör sig denna studie inom en 

svensk kontext (Gustafsson, 2001). Tvångsvård av vuxna missbrukare engagerar flera olika 

aktörer i samhället. Det empiriska materialet har här avgränsats till artiklar från svensk 

nyhetspress. Även tidigare forskning har avgränsats med en strävan att ge ett översiktligt 

perspektiv av forskningsområdet. En mer detaljerad beskrivning av studiens empiriska urval, 

insamling och avgränsningar återges i metodkapitlet (se: avsnitt 4.5.1). 

2. Kontextuella förutsättningar för beroende- & missbruksvården  

Här följer en beskrivning av några villkor och omständigheter som direkt eller indirekt 

påverkar socialtjänstens arbete med vuxna missbrukare. Kapitlet inleds med en redogörelse 

för tvångsvårdens rättsliga förutsättningar. Detta följs upp av en kort beskrivning av New 

Public Management [NPM], Socialstyrelsens riktlinjer för beroende och missbruksvården och 

evidensbaserad praktik [EBP]. Kapitlet rundas av med en genomgång av 

missbruksutredningen SOU (2011:35) huvudsakliga resultat och slutsatser.  

2.1 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlag (2001:453) [SoL] ett särskilt och aktivt ansvar för 

vuxna missbrukare. Detta kommer till uttryck i 5 kap 9 § SoL som anger att vård och 

behandling ska finnas tillgänglig för dem som behöver stöd och hjälp att komma ifrån ett 

alkohol- eller narkotikamissbruk. Vård och behandling för vuxna med missbruksproblematik 

ska huvudsakligen ges med klientens samtycke i frivilliga former enligt SoL. Handläggare ska 

så långt det är möjligt motivera klienten till frivilliga insatser. Detta innebär dock inte att 

socialtjänstens handläggare i praktiken ska invänta att motivationen till förändring infinner sig 

hos klienterna. Socialtjänstlagen är därför i särskilt allvarliga situationer där motivation 

saknas kompletterad med tvångsvårdslagstiftning, enligt vilken ett planerat omhändertagande 

under vissa förutsättningar kan göras med stöd av 4 § LVM, via beslut i förvaltningsrätten 

(Gustafsson, 2001).  
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Höga krav på rättssäker handläggning ställs vid tillämpning av LVM bl.a. eftersom 

tvångsvård inskränker den enskilda individens fri- och rättigheter. Det är av avgörande 

karaktär att lagar inte strider mot någon punkt i regeringsformens rättighetssystem eller 

internationella regler om mänskliga fri- och rättigheter såsom europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Regeringsformen 

(1974:152) [RF] 2 kap 8 § anger att varje medborgare är skyddad från frihetsberövande ifrån 

det allmänna. Det allmänna omfattar utöver riksdag och lagstiftning även rättstillämpande 

organ och förvaltande myndigheter. Enskildas fri- och rättigheter kan dock begränsas med 

stöd av lag, enligt 2 kap 12 § RF för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Därmed finns i regeringsformen förbehåll som möjliggör undantag 

från dess regler (Socialdepartementet, 2005). I regeringens proposition (1981/82:8, s. 52) 

anges att socialnämnden har skyldighet att tillämpa LVM så länge skyldigheten inte 

uttryckligen lyfts bort från nämnden genom lag. 

 

LVM-lagstiftningen ger samhället befogenhet, men också en skyldighet att beröva en enskild 

människa friheten på grund av fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel och som är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och detta inte kan 

tillgodoses i frivilliga former enligt SoL eller på något annat sätt, enligt den s.k. 

generalindikationen: Med fortgående missbruk av alkohol avses att missbruket måste ha 

någon form av varaktig karaktär och syftar alltså inte på tillfällig överkonsumtion. Med 

fortgående missbruk av narkotika menas i princip allt injektionsmissbruk, samt dagligt eller så 

gott som dagligt missbruk, oberoende av intagningssätt och medel. Ett fortgående missbruk av 

flyktiga lösningsmedel föreligger vid ett dagligt eller regelbundet eller vid återkommande 

inandning av flyktiga lösningsmedel (Prop. 1987/88:147). Samtliga delar i 

generalindikationen måste vara uppfyllda samt minst en av följande specialindikationer för att 

tvångsvård ska vara möjligt;  

 

I. Hälsoindikationen innebär att missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa 

för allvarlig fara. Indikationen innefattar att någon till följd av missbruket låter bli 

att äta, riskerar att råka ut för olycka, frysa ihjäl samt att det finnas påvisbar 

medicinsk hälsorisk, som objektivt kan konstateras (Prop. 1987/88:147). Sjukdom 

eller skada behöver inte vara en realitet, men det ska finnas en risk för allvarlig 

inverkan på den enskildes hälsa samt att ett tydligt vårdbehov finns (Alfvengren, 

2012). 
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II. Den sociala indikationen innebär att missbrukaren löper uppenbar risk att förstöra 

sitt liv. Indikationen ger möjlighet att ingripa och bryta ett destruktivt beteende i 

ett tidigt stadium, utan att det finns påvisbara medicinska skador till följd av 

missbruket. Den sociala indikationen tar sikte på omständigheter som vid en 

helhetsbedömning framstår som avgörande för den enskildes fortsatta liv. 

Indikationen tar särskilt sikte på yngre missbrukare som fyllt 20 och därmed inte 

längre omfattas av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

[LVU]. Under begreppet uppenbar risk att förstöra sitt liv så illustreras bl.a. 

följande exempel i förarbetena; T-spritmissbrukare som till följd av missbruket 

håller på att förlora sin bostad, heroinmissbrukande kvinnor som prostituerar sig 

o.s.v.  (Prop. 1987/88:147). Avseende uppenbar risk att förstöra sitt liv så har 

Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till begreppet i RÅ 1990 ref 16. Fallet 

handlar om en 34-årig man med ett mångårigt och fortgående alkoholmissbruk 

utan påvisbara medicinska skador till följd av sitt missbruk. Fallet visar emellertid 

att indikationen även är tillämplig på något äldre missbrukare, som löper uppenbar 

risk att förstöra sitt liv. Missbrukarens sociala situation är således avgörande vid 

bedömningen av behovet för tvångsvård (Alfvengren, 2012). 

 

III. Skadeindikationen innebär att missbrukaren befaras komma att allvarligt skada sig 

själv eller någon närstående. Indikationen avser två olika situationer; risken för 

självmord samt risken för att allvarligt skada någon annan än sig själv. Begreppet 

närstående omfattas främst av anhöriga som är i ett beroendeförhållande till 

missbrukaren och därmed inte vill, kan eller vågar göra en polisanmälan 

exempelvis vid hot och misshandel (Alfvengren, 2012). Med begreppet skada 

avses inte bara fysisk skada utan även psykiskt lidande för närstående genom 

exempelvis hänsynslöst eller hotfullt agerande (Prop. 1987/88:147).  

 

Samtycke till vård utgör i vissa fall ett rättsligt hinder för tvångsvård. Bedömningar av när ett 

samtycke kan anses som allvarligt menat behandlas i motiven till lagen (Prop. 1981/82:8; 

Prop. 1987/88:147). Där uppges att det kan finnas anledning att anta att samtycket inte är 

allvarligt menat då missbrukaren tidigare avbrutit frivillig vård eller då missbrukaren ger 

samtycke till inledande delar av vården men inte är villig till långsiktiga behandlingsinsatser. I 

dessa fall skall vård beslutas enligt LVM trots att samtycke föreligger, förutsatt att rekvisiten 
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är uppfyllda (Gustafsson, 2001). Att den enskilde ska ha givits möjligheten att samtycka till 

vård på frivillig väg framkommer tydligt i RÅ 1990 ref. 10. Fallet handlar om Isabelle 31 år 

som missbrukat narkotika sedan 15 års ålder. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att 

Isabelle, till följd av fortgående missbruk av narkotika utsatte sin fysiska och psykiska hälsa 

för allvarlig fara. Då hon förklarade sig villig att genomgå den vård som myndigheterna 

ansågs vara behövlig förelåg emellertid inte förutsättningar för tvångsvård. Isabelle ansågs 

inte ha getts möjlighet att ta ställning till något konkret vårderbjudande och därmed hade 

socialtjänsten inte utrett om Isabells vårdbehov kunde tillgodoses enligt SoL eller på annat 

sätt (Alfvengren, 2012).  

    

Socialnämnden kan också besluta om ett omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § 

LVM när rättens beslut om vård inte kan avvaktas. Missbrukarens situation anses då så pass 

akut och allvarlig att personen kan skada sig själv, närstående eller då hälsosituationen är i ett 

livshotande skede ifall personen inte får omedelbar vård. Beslut om vård underställs 

förvaltningsrätten i efterhand som har att fatta beslut senast inom fyra dagar från att beslutet 

underställdes. Viktigt att nämna är att den sociala indikationen inte självständigt kan ligga till 

grund för ett omedelbart omhändertagande (Prop. 1987/88:147). 

 

Beslut om vård med stöd av LVM är myndighetsutövning och en tjänsteman kan dömas för 

tjänstefel enligt Brottsbalk 20 kap 1§ om inte tvångsvårdslagstiftning tillämpas när rekvisiten 

för detta är uppfyllda. Hovrätten för Västra Sverige har i RH 2011:27 tagit ställning till ett fall 

där enhetschefen vid en vuxenenhet dömdes för tjänstefel, p.g.a. försummelse att inleda 

utredning enligt 7 § LVM. Klienten var en 24-årig man med ett flerårigt missbruk, han hade 

vårdats under frivilliga former upprepade gånger. Mannens föräldrar och läkare påtalade 

oupphörliga gånger att frivillig vård inte var tillräcklig och försökte få till stånd vård med stöd 

av LVM. Den 3 december 2004 avled mannen till följd av en överdos heroin.   

 

2.2 Tvångsvårdens syfte   

Syftet med tvångsvård av vuxna missbrukare återfinns i 3 § LVM som stadgar att vården 

syftar till att motivera personen med missbruksproblem till att ta emot stöd och medverka till 

fortsatt frivillig vård för att komma ifrån sitt missbruk. Det kortsiktiga målet med LVM är att 

bryta ett destruktivt missbruk och öppna upp för vård i frivilliga former. Det mer långsiktiga 

målet är fortsatt drogfrihet, samt en förbättring av missbrukarens hälsa och framtid. 
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Sammantaget ska tvångsvården leda till en förbättring av den sociala situationen för den 

enskilda och omgivningen (Alfvengren, 2012). 

 

2.3 Evidensbaserad praktik  

Evidensbaserad praktik handlar om att ge klienterna bästa möjliga insatser i förhållande till de 

problem och behov som de har. Den centrala frågan inom EBP är därför vilka insatser som 

ger effekter och vilka effekter dessa har (Oscarsson, 2009). EBP innebär att den professionelle 

väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter 

och önskemål vid beslut om insatser (Socialstyrelsen, 2016). Förebilden för EBP är den 

evidensbaserade medicinen [EBM] och kärnfrågan i debatten om EBP berör om medicinsk 

praktik är en lämplig förebild för det sociala arbetets praktik, då det sociala arbetets villkor till 

skillnad från den medicinska i större utsträckning är kontextberoende. I klartext relaterar 

socialt arbete i högre grad till klienternas omgivande levnadsomständigheter än klinisk 

medicin. Enligt Bergmark, A, Bergmark, Å & Lundström (2011) finns det ingen annan 

yrkesgrupp som utsatts för fler externa påtryckningar att reformera sin praxis mot en mer 

vetenskaplig säkrad kunskap om insatsernas effekter som socialt arbete, med undantaget av 

den medicinska professionen.  

Startskottet för allt starkare krav på en evidensbaserad praktik, inom socialt arbete återspeglas 

enligt Bergmark (2014) i en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 6 oktober 1999. 

Artikelns debattörer är Socialstyrelsens general- och överdirektör som levererar skarp kritik 

mot Sveriges socialchefer som inte vet vilken nytta socialtjänstens insatser gör för klienter 

eller deras anhöriga. Förloppet illustrerar dessutom, enligt författarna av denna studie hur 

debatt i media kan leda till yttre påtryckningar som ger inflytande över verksamheten som i 

sin tur leder till följder i praktiken. Bergmark et al (2011) argumenterar sammantaget för att 

socialarbetarprofessionen bör skaffa sig en starkare position i evidensarbetet. I Sverige är det 

inte yrkeskåren som stått för att lansera och sprida evidensbaserad praktik istället har 

Socialstyrelsen agerat som statens förlängda arm (Oscarsson, 2009). Under 1990-talets 

inledning drevs evidensfrågor till stor del av Centrum för utvärdering av socialt arbete [CUS] 

och dess efterföljare, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete [IMS]. Båda 

verksamheterna har varit lokaliserade vid Socialstyrelsen men de har haft en relativt 

självständig ställning, fram till 2010, då IMS inordnades i Socialstyrelsens övriga 
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organisation. Bergmark et al (2011) menar att ett evidensprogram som drivs av externa 

aktörer riskerar att fallera och i slutändan därmed också riskerar att misslyckas. 

 

2.4 Socialstyrelsens riktlinjer för beroende & missbruksvård.   

Socialstyrelsens nya riktlinjer (2015)  är en revidering av de nationella riktlinjerna för 

missbruks- och beroendevården från 2007. Socialstyrelsen driver hårt fram kravet på 

evidensbasering där prioriteringar har införts vid val av bedömningsinstrument och olika 

behandlingsmetoder. Prioriteringarna innebär att mer resurser bör fördelas till högt 

rangordnade metoder än de metoder som fått låg rangordning. Riktlinjerna för 

missbruksvården omfattar följande områden; bedömningsinstrument, medicinska test, 

läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, 

behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller 

narkotikaproblem. I den reviderade versionen är ungdomar, läkemedelsberoende och 

psykosociala insatser tre nya områden som inkluderats. (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Socialstyrelsens riktlinjer baseras i stor utsträckning på Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2001). SBU-studien innehåller en omfattande kunskapsöversikt om 

behandling av alkohol- och narkotikaproblem och utgör i huvudsak den vetenskapliga 

grunden för riktlinjerna som publicerades 2007. Studien har dock inte undgått kritik. 

Bergmark (2012) hävdar att studien i flera avsnitt karaktäriseras av påtaglig brist på 

vetenskaplig kvalitet. Utifrån Bergmarks tolkning anför studien bl.a. att en ovetenskaplig 

verksamhet som ”socialt arbete” bör ersättas av en vetenskaplig säkrad praktik med 

evidensbaserade metoder och ” medicinsk inriktad vård”. SBU-studien följs vidare upp av 

missbruksutredningen tio år senare (SOU 2011:35). 

 

2.5 New Public Management 

Arbetslivsforskarna Astvik och Melin (2012) visar i sin studie att det allra viktigaste målet i 

kommuners styrning och uppföljning av socialtjänsten var att budgeten hölls. 

Förutsättningarna inom offentlig sektor har sedan 1990-talet präglats av en svångremspolitik, 

där politiker och ledningspersonal inom offentlig sektor har varit överens om att samma 

prestationer ska utföras med mindre resurser. Inom offentlig sektor talas om en 

styrningsregim baserad på New Public Management (NPM). NPM är en samling 

managementidéer som ska göra organisationen och verksamheten mer kostnadseffektiv. Men 
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kostnadsansvaret har decentraliserats långt ner till den enskilda socialsekreteraren och skapat 

en kontinuerlig jakt på kostnader. Resursförbrukningen har blivit central i alla slags val, beslut 

och handlingar, vilket får konsekvenser för kvalitén i de välfärdstjänster som socialtjänsten 

enligt lagar och riktlinjer ska tillhandahålla. Astvik et al (2012 ) varnar att rådande 

omständigheter på sikt kan leda till att professionella verksamheter inom svensk välfärd 

förändras. I takt med begreppen effektivitet, resultatstyrning och kvalitetssäkring har också 

ärendemängden inom socialtjänsten ökat med långtgående krav på dokumentation. Samtidigt 

ställs också krav på god praktik enligt vetenskaplig evidens (Bergmark et al, 2011; Ekendahl, 

2011). 

 

2.6 Missbruksutredningen 

Regeringen beslutade den 24 april 2008 om att göra en samlad översyn av den svenska 

missbruks- och beroendevården. Bakgrunden till detta var att beroende- och missbruksvården 

inte ansågs nå ut till dem i behov av vård. Översynen resulterade i slutbetänkandet SOU 

(2011:35), Bättre insatser vid missbruk och beroende. Utredningens övergripande uppdrag 

var att ge förslag som skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad missbruks- och 

beroendevård som utgår från den enskildes behov. I uppdraget ingick även att ta ställning till 

hur kommunernas och landstingens ansvar för vården kunde förtydligas samt överväga 

behovet av förändring av ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen (SOU 2011:35, 

s.17). Utöver slutbetänkandet publicerades forskningsbilagan SOU (2011:6), vilken uppges 

vara det vetenskapliga underlaget för utredningens analys och förslag. Utredningens mest 

genomgripande förslag var att all missbruks- och beroendebehandling ska genomföras inom 

landstingets regi och förslaget utgjorde därmed en möjlig slutpunkt för en långvarig tradition 

av icke-medicinskt inriktad vård av missbrukare i Sverige. 

Utredningen hänvisar bl.a. till forskningsresultat från en enkätstudie som pekar på att 2850 

individer av en population på 3000 individer skulle föredra att söka vård hos hälso- och 

sjukvården inom ramen för landstingets verksamhet. Bergmark (2012) bemötte bl.a. dessa 

resultat med kritik, med anledning av att de tillfrågade inte var en målgrupp med missbruks- 

eller beroendeproblem. Forskningsdesignens resultatet återspeglar därför endast vad 

normalkonsumenter kan tänkas föredra och inte vad faktiska missbrukare prefererar som 

vårdtagare. Missbruksutredningens förslag om att all behandling av missbrukare skulle 

överföras från den kommunala socialtjänsten till sjukvården avvisades visserligen, men har i 
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stor utsträckning fortsatt att påverka debatten. Ett avgörande argument för överföring av 

missbruksvården är att sjukvårdens insatser är mer evidensbaserade. 

Regeringens samlade bedömning av SOU 2011:35 resulterade förutom i ett fortsatt och 

gemensamt ansvar mellan kommuner och landsting i förstärkta krav på samverkan mellan de 

båda huvudmännen. Nya paragrafer i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) [HSL] 8b § HSL 

och 5 kap 9a § SoL trädde i kraft den 1 juni 2013.  

3. Forskningsöversikt 

Kapitlet tar avstamp i hur vi gått tillväga för att finna tidigare forskning. Vidare beskrivs 

materialets omfång och tematiseringen som följas upp av en redogörelse av tidigare forskning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande beskrivning av forskningsöversikten samt hur vår 

studie positionerar sig på forskningsfältet.  

3.1 Sökprocess 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna LIBRIS och DIVA. Resultatet av dessa 

sökningar ledde fram till ett brett litteraturunderlag, som varierade i relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. Sökningar genomfördes också i EBSCO och ProQuest Social science där 

vi använde oss av sökfiltret ”peer reviewed”. Sökorden som användes var missbruk – 

beroende – tvångsvård – LVM – beroendevård – missbruksvård – rättssäkerhet – legitimitet – 

diskurs och media. Samma sökord har använts med dess engelska mening och betydelse. Vi 

fogade även samman sökorden med ”AND” för att smala av forskningsfältet. Referenser i den 

litteratur och de artiklar som vi har uppfattat som relevanta hänvisade oss också vidare på 

forskningsfältet.  

3.2 Tidigare forskning  

Forskningsöversikten omfattas av nio artiklar, fem avhandlingar, ett yttrande, sju 

forskningsrapporter samt en statistisk rapport från Statens institutionsstyrelse (SiS, 2014). 

Även Maxwell McCombs och Stanley Cohens teorier avseende medieforskning åskådliggörs i 

forskningsöversikten. Översikten av tidigare forskning har delats in i sex teman, vilka är som 

följer. 3.3 Vem och vad är av betydelse för att bli föremål för tvångsvård – 3.4 Tvångsvårdens 

legitimitet och effekter – 3.5 LVM-lagstiftningen och rättssäkerhet – 3.6 Utveckling av 

beroende- och missbruksvård – 3.7 Medieforskning – 3.8 Diskursiva studier av media.    
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3.3 Vem & vad är av betydelse för att bli föremål för tvångsvård  

Forskning av Ekendahl (2004) pekar på att en social stabil situation är en invändning mot att 

tillämpa LVM. Det är de mest socialt utslagna och omotiverade missbrukarna som blir 

föremål för LVM. Storbjörks (2010) forskning pekar också på att det finns ett tydligt samband 

mellan tvångsåtgärder och social status. LVM-vårdade klienter har vanligen en sämre social 

situation i form av lägre utbildning, bostadslöshet och klarar sitt uppehälle genom 

försörjningsstöd, sjukpenning eller pension. 

 

Rekvisiten i LVM är ålders- och könsneutrala, men gränsen mellan gammal och ung avseende 

vem som blir föremål för LVM verkar gå mellan 30-35 år (Ekendahl, 2004). Följaktligen är 

man gammal om man tvångsvårdas efter 35 års ålder. Äldre som blir föremål för LVM-

utredningar lever i extremt utsatta situationer och har under flera år varit utslagna från arbets- 

och bostadsmarknaden (Staaf, 2004). Forskning tyder vidare på att yngre oftare får LVM-vård 

än äldre (Blomquist & Wallander, 2004; Wallander & Blomquist, 2005). Storbjörks forskning 

(2010) visar att sannolikheten är högre för tvångsvård bland unga narkomaner än äldre 

alkoholmissbrukare, men pekar också på att det är vanligare att yngre kvinnor än yngre män 

tvångsvårdas. 

 

Män är överrepresenterade inom LVM-vården (SiS, 2014), men forskning av Palm (2009) 

pekar på att kvinnors missbruksproblematik vanligen anses som allvarligare än mäns. Istället 

för den enskildes unika levnadsomständigheter utgår LVM-utredningarna enligt Staaf (2004) 

från oföränderliga föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. 

Sakförhållanden såsom val av partner, livsstil, prostitution som finansierar missbruket och 

omvårdnaden av barn aktualiseras i utredningar av missbrukande kvinnor, vilket mycket 

sällan återfinns i utredningar gällande män. I mäns utredningar nämns däremot kopplingen 

mellan missbruk och kriminalitet. 

 

Statistik från statens institutionsstyrelse (SiS, 2014) visar att narkotika är primärdrog för 

LVM- vårdens klienter inom åldersspannet 24- 39 år och alkohol är det huvudsakliga 

substansen för klienter inom åldersspannet 40- 60 år och uppåt. Av samtliga LVM- vårdade 

klienter utgör dock narkotikamissbrukarna en majoritet. Klienter har oftast allvarliga problem 

med sin fysiska och psykiska hälsa (Blomquist et al , 2004; Wallander et al, 2005).  
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Forskning visar att LVM tillämpas i varierande omfattning beroende på vilken kommun 

klienterna tillhör (Palm, 2007, 2009; Storbjörk, 2010; Runquist, 2012). Tvångsvård är 

kostsam för enskilda kommuner och stadsdelar, och den påtvingade sparivern har enligt 

Gustafsson (2001) påverkat både förhållningssätt och inställning till att ansöka om 

tvångsvård, trots att vårdbehovet finns bland klienterna. Att avstå från att ansöka om 

tvångsvård med hänvisning till bristande resurser accepteras ur ett rättsligt perspektiv inte, i 

de situationer som LVM avser (Prop. 1987/88:147,s.53). Även olika uppfattningar om LVM-

vårdens effektivitet och framgång i relation till de höga kostnaderna påverkar tillämpningen 

(Palm, 2007, 2009; Storbjörk, 2010; Runquist, 2012). 

 

3.4 Tvångsvårdens legitimitet & effekter  

Ekendahl (2011) visar i sin studie hur socialarbetare skapar mening och legitimitet åt LVM 

genom att framhäva vissa saker och tona ner andra. Socialarbetarna ska besluta om insatser i 

enlighet med lagar, politiska riktlinjer och budgetresurser samtidigt som de ska tillmötesgå 

klienternas önskemål om hjälpens utformning. Dessa ibland motstridiga krav i relation till att 

hjälpa de mest socialt utsatta missbrukarna hanteras av socialarbetarna i en 

behandlingsdiskurs, där de betonar förändring, realistiska ambitioner och motivation. Enligt 

Ekendahl är detta ett sätt att försköna ett livsuppehållande arbete med människor som inte vill 

förändra sin livssituation, vilket vidare beskrivs som ett raffinerat förhållningssätt för 

socialtjänsten att legitimera sin verksamhet. En verksamhet där det således också ställs krav 

på evidensbaserad praktik, brukarinflytande, rehabilitering av missbrukare samt en restriktiv 

alkohol- och narkotika politik.  

 

I Ekendahls avhandling från (2001) sammanställs fyra studier som gjort jämförelser mellan 

frivilligt vårdade SoL och tvångsvårdade LVM missbrukare som vistats på samma institution. 

De fyra studierna som Ekendahl, (2001) refererar till, omfattas av forskning från Berglund & 

Ågren, 1987; Gerdner, 1998; Möller, 1998; Sallmén & Berglund, 1997 (jmf. Ekendahl, 2001). 

Sammanställningen av studierna visar att cirka 60-70 % av de vårdade klienterna inte alls 

hade förbättrats avseende sina missbruksproblem efter tiden i tvångsvård. Även mortaliteten i 

de studerade grupperna kan anses som hög, drygt 20 % av de omhändertagna missbrukarna 

som initialt ingick i de olika studierna avled. Uppföljningstiden i studierna varierade mellan 

sex till tjugofyra månader och det är under det längre tidsintervallet som mortaliteten av 

tvångsvårdade klienter stiger till över 20 %.  
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Gerdner & Berglund (2011) översiktsforskning av mortalitetsstudier visar en kraftig 

överdödlighet bland LVM-omhändertagna, i jämförelse med missbrukspopulationen i sin 

helhet. Detta förklaras med att de tvångsvårdade är en selekterad grupp med sämre prognos 

som har mycket allvarliga missbruksproblem samt lägre motivation till förändring. Av etiska 

skäl finns det inga nationella randomiserade effektstudier avseende tvångsvård. Med 

anledning av att det är svårt att förena etiken med att slumpa klienter till tvångsvård 

respektive till ingen vård. Däremot finns det internationella randomiserade kontrollstudier och 

naturliga experiment vars resultat visar på positiva effekter av tvångsvård, i jämförelse med 

ingen vård alls. Både internationell och svensk forskning pekar på att tvångsvården är lika 

effektiv som den frivilliga vården. Svensk forskning visar dock inte att tvångsvård har större 

effekter än den frivilliga vården. Enligt Gerdner et al (2011) är det därmed osäkert om 

tvångsvård av vuxna missbrukare är mer effektiv än frivillig vård, men hävdar ändå att detta 

är mycket sannolikt, med anledning av att klienterna hålls kvar i vård och stannar i 

behandling. Detta väger i sin tur upp prognosen för svåra problem och låg motivation.  

 

Runquist (2012) visar i sin avhandling att socialsekreterare har en mycket begränsad tilltro till 

tvångsvårdens positiva effekter och tvångsvårdens legitimitet är begränsad på längre sikt. Den 

bristande tilltron till LVM-vården, bidrar till skapandet av en självuppfyllande profetia utifrån 

cirkelresonemang om klienterna som ”behandlingsresistenta kroniker” utan förutsättningar att 

”klara eget boende” etc. Enligt Runquist handlar frågan snarare om brister och otillräckliga 

insatser i eftervården av tvångsvårdade klienter. LVM legitimeras utifrån socialsekreterarnas 

ställningstaganden i att det ligger i klientens egenintresse att tvångsvårdas, genom att förfäkta 

att den sociala situationen förbättras. Runquist menar dock att detta väldigt sällan uppnås. 

Enligt Palm (2007) så har tvångsvården stor legitimitet i Sverige, men där tillämpningen av 

LVM trots allt är en knivig fråga, eftersom tvånget innebär att individens integritet kränks. 

Rättssäkerheten är sålunda central.  

 

3.5  LVM-lagstiftningen & rättssäkerhet 

Gustafsson belyser (2001; 2004) att lagen ger utrymme för godtycklig tolkning och att en 

olikformad tillämpning bidrar till en rättsosäkerhet, vilken delvis bottnar i 

generalindikationens och specialindikationernas formuleringar. Hur ska socialsekreterare 

exempelvis bedöma ifall missbruket är ”fortgående” och hur omfattande bör klienters 
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konsumtion vara för att motsvara ”hälsoindikationen”, då det i förarbetena till LVM inte finns 

några angivna gränsvärden eller definitioner. Även den ”sociala indikationen” som avser att 

förhindra att människor förstör sina liv är problematisk, eftersom den främst riktar sig till 

yngre personer som är på väg att hamna i socialt utanförskap. Indikationen säger dock inget 

om de missbrukare som redan hamnat i ett socialt utanförskap till följd av missbruket 

(Gustafsson, 2001). 

 

I LVM-lagens förarbeten understryks vikten av tidiga insatser. Tvångsvård ska tillämpas i ett 

tidigt skede medan det fortfarande finns möjligheter att bryta ett destruktivt missbruk 

(Gustafsson, 2001). I förarbetena anges vidare att det inte finnas anledning att tro att 

omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § LVM kommer att tillämpas i någon större 

utsträckning (Prop. 1981/82:8). Den senaste tillgängliga statistiken från Statens 

institutionsstyrelse (SiS, 2014) talar dock ett motsatt språk där omedelbara 

omhändertaganden, utgör 81 % av de intagna klienterna i LVM-vården. Som en jämförelse 

kan nämnas att år 1984 utgjorde omedelbara omhändertaganden endast 38,5 % av alla 

omhändertaganden. LVM:s 13 § ska vara en undantagsåtgärd men statistiken pekar på att 

undantagsregeln snarare blivit huvudregel. I praktiken tillämpas LVM i huvudsak som en 

akutlag för att rädda liv och inte som den vårdlag som i huvudsak är lagstiftarens intention 

(Gustafsson, 2001; Runquist, 2012; SiS, 2014).  

 

Utifrån Ekendahls forskning (2004) blir enskilda socialsekreterares bedömningar avgörande i 

LVM ärenden. Dessvärre grundar sig bedömningarna sällan på relevanta faktorer utifrån en 

rättsvetenskaplig tillämpning av lagutrymmet. Underlaget för bedömningar är enligt Ekendahl  

subjektiva, godtyckliga och grunden för beslut om LVM baseras på berättelser om klienters 

avbrott, misslyckande av behandlingar eller avböjda erbjudanden om vård (a.a.). Klienternas 

avböjda erbjudanden av behandling kan emellertid vara rättsligt relevant, eftersom samtycke 

till vård i många fall utgör ett rättsligt hinder för tvångsvård (se: avsnitt 2.1). Å ena sidan 

skulle enligt Ekendahl (2004) en högre närvaro av rättstillämpning enligt lagstiftarens 

intentioner innebära att flera personer med missbruksproblematik skulle få vård enligt LVM. 

Å andra sidan kan det enligt Staaf (2004) innebära att klienter med beroende- och 

missbruksproblematik kränks.  
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3.6  Utvecklingen av beroende- & missbruksvård 

Samverkan mellan landsting och kommuner är sedan 2013 rättsligt reglerad i 8b § HSL och 5 

kap 9a § SoL. Forskning av Fahlke & Carlsson (2015) visar att det finns ett uttalat behov av 

samverkan inom beroendevården. Framförallt önskar socionomer samverka med läkare och 

vice versa. Trots viljan till mer samverkan mellan yrkesprofessionerna kring klient/patient 

anser dock respektive yrkesgrupp att forskning inom deras egen profession bäst förklarar 

möjliga orsaker till varför beroendeproblem och missbruk utvecklas och hur det ska 

behandlas. Den delade kunskapssynen utgör i sig ett hinder för samverkan mellan de båda 

huvudaktörerna.  

I Hoffman, Frisell & Ljungberg (2014) studie beskrivs opiatberoende som ett allvarligt 

sjukdomstillstånd och forskarna menar att psykosociala behandlingsmetoder inte fungerar 

tillfredsställande, då ca 75 % av klienterna återfaller i opiatmissbruk inom 1 år. 

Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende [LARO] med metadon och buprenorfin 

fungerar däremot och är enligt författarna utan tvekan den mest välfungerande behandlingen 

med väldokumenterad evidens. Dock kvarstår ett antal utmaningar, såsom risken för läckage 

av läkemedel till den illegala marknaden och behovet av en utökad tillgänglighet av LARO, 

oberoende av var man bor i Sverige. 

Ågren (2015) är däremot mycket skeptisk till det starka kravet på ytterligare utbyggnad av 

läkemedelsbehandling som återspeglar en utvecklingen i den riktning som 

Missbruksutredningen (SOU 2011:35) föreslår och Socialstyrelsen (2015) rekommenderar. 

Även Ekendahl (2011) förhåller sig kritisk till en strikt implementering av s.k. effektiva 

metoder, som följaktligen kan resultera i en polariserad missbruksvård. Risk finns att socialt 

stabila klienter med begränsade problem prioriteras och att marginaliserade klienter med 

allvarliga missbruksproblem snarare hanteras än rehabiliteras i brist på återhämtningskapital.  

Tvångsvård samt läkemedelsbehandling blir enligt Ekendahl samhällets svar på hur man som 

sista utväg ska lösa allvarliga missbruksproblem. 

Bergmark (2012) höjer ett varningens finger för den medikaliseringsdiskurs som håller på att 

slå rot inom beroende- och missbruksvården. Missbruk har i allt större utsträckning kommit 

att betraktas som en sjukdom snarare än ett socialt problem, till följd av statsmaktens krav på 

en evidensbaserad praktik av socialt arbete. Fugelstad (2015) belyser vidare tendensen att 

under senare år se på olika tillstånd som sjukdomar som kan och ska botas genom 



22 
 

medicinering. Detta beskrivs som bidragande faktorer till den ökade narkotikadödligheten. 

Orsaksfaktorer uppges vara den ökade läkemedelsförskrivning av starka opioider samt en 

utökad tillgänglighet av metadon och buprenorfin genom utbyggnaden av 

läkemedelsbehandling, vilket också bidragit till en prisdumpning av heroin. Även en stark 

läkemedelsindustri som marknadsför läkemedel som behandling anges som ett viktigt 

orsakssamband (Fugelstad, 2015). Även Ågren (2015) anser att de senaste årens ökade antal 

narkotikarelaterade dödsfall till stor del beror på en medikaliseringsprocess och förhåller sig 

kritisk till Socialstyrelsens nya riktlinjer. Med anledning av att Socialstyrelsen bortser från 

den sociala aspekten och utelämnar helhetssynen på beroende och missbruk, ensidigt förfäktas 

läkemedelsbehandling och kostnadseffektiva korttidsterapier, i första hand  KBT. 

 

3.7 Medieforskning   

Begreppet dagmaktsordning eller ”agenda-setting” myntades av Maxwell McCombs efter en 

studie tillsammans med kollegan Donald Shaw. Den ursprungliga så kallade Chapel Hill-

studiens viktigaste utgångspunkt var att massmedier fastställer dagordningen för politiska 

kampanjer genom att påverka väljarnas prioriteringar och åsikter. Studiens syfte var att 

undersöka huruvida osäkra väljare ansåg att de viktigaste frågorna i presidentvalet 1968 låg i 

linje med samma frågor som lyftes fram i medierapporteringen. Deras hypotes bevisades 

stämma då det fanns ett tydligt orsakssammanband mellan vad som publiceras i media och 

medborgarnas inställning till ett specifikt fenomen. Denna slutsats drogs av forskarna med 

anledning av att den bild människor har när de beskriver fenomenet visar på 

överensstämmelse med medias framställning av ett och samma fenomen. Dagordningsteorin 

formulerades av McCombs 1972 och är en av mest använda och utforskade teorierna vad 

gäller mediaeffekter. Runt 400 forskarstudier har publicerats kring teorin. Teorin tar avstamp i 

att omvärlden är allt för mångfacetterad för att människor ska kunna konstruera en 

sammanhållen bild av verkligheten och de tar därför ofta stöd av media. Media strukturerar 

informationen och konstruerar vår bild av verkligheten och den bild som media projicerar av 

verkligheten blir således även den allmänna opinionens (McCombs 2006).  

I Stanley Cohen studie från (1972) skapades begreppet ”moralisk panik”. Cohens studie visar 

hur bråk mellan ett par ungdomsgrupper genom pressens överdrivna framställning drar igång 

en rad andra aktörer som tillsammans med media framkallar ett tillstånd av moralisk panik. 

Begreppet beskriver hur social oro kan skapas i samhället genom att media förmedlar 

snedvridna och uppförstorade bilder av ett samhällsfenomen och således konstruerar ett 



23 
 

inbillat socialt problem. Ester Pollak (2001) tar Cohens begrepp till ytterligare en nivå och 

föreslår istället begreppet ”mediepanik” som en övergripande betäckning på olika panik- och 

hotfenomen konstruerade av media. Paniken tillskriver människor rädsla och upplevelser av 

hot utifrån inomjournalistiska föreställningar om vad som får människor att slås av panik. 

Paniken existerar dock framförallt i en institutionell växelverkan mellan exempelvis media 

och den offentliga politiken. Kampanjer som präglas av moral- och mediepanik beskrivs som 

tvingande för politiker enligt Pollak. Med anledning av att politiker förväntas lansera nya 

åtgärdsförslag då processer av mediepanik framställs ha gripit tag om organisationer, 

myndigheter, politiker och allmänheten. Cohen (1972) och Pollak (2001) visar att 

eftersökande och dramatiserande journalistik i samspel med påtryckargrupper, politiker och 

andra aktörer kan bidra till att politiska beslut ibland fattas på vaga eller felaktiga grunder.  

Lundström & Andersson (2004) fokuserar i sin artikel på hur socialarbetare uppfattar 

massmediers behandling av dem och deras arbete samt hur de tror att andra uppfattar dem och 

hur de tror att massmedier kan påverka deras arbetsvillkor med utsatta barn. Journalistiken 

som står i centrum för socialarbetares tal om medier representerar de extrema och statistiskt 

sett mycket avvikande och individuella fallen där barn blivit ihjälslagna. Socialarbetarna 

upplever att de framställs i två ytterlighetspositioner. Antingen är de ”oprofessionella” och 

”flummiga” som inte klarar av att skydda utsatta barn eller så är de alltför ”hårdhänta” och 

agerar på allt för lösa grunder. Lundström et al belyser att tryckt press följaktligen har 

inflytande över vilka frågor som förs upp på dagordningen, i socialarbetarnas tal om medier 

och tolkning av den egna verksamheten. Pressen driver fram en förenklad och motsägelsefull 

bild och enligt socialarbetare skrivs det inget om när det exempelvis går bra. Detta får utifrån 

socialarbetares egna resonemang konsekvenser för den delen av allmänheten som skulle 

behöva hjälp och stöd, men inte vågar söka socialtjänstens hjälp då det är förknippat med risk 

att råka illa ut. Socialarbetarna tycker inte heller att media skriver om att det sociala arbetets 

kvalitet handlar om politiska beslut, resurstilldelning och resursfördelning. Tydligt framgår att 

socialarbetares självbild och deras föreställningar om allmänhetens attityder om dem påverkas 

av medias dramatiska återspegling av barnavårdsfall. Socialarbetarna önskar en mer 

nyanserad framställning i media. Detta förmodas påverka både den egna professionella 

självkänslan och allmänhetens bild av socialt arbete i en positiv riktning.   
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3.8 Diskursiva studier av media  

Törnqvist (2009) avhandlar drogdebatten i svensk dagspress under tre årtionden, mellan 

”1970-1999”. Målet är att kartlägga ”drogdiskursen” i ett stort antal svenska dagstidningar 

med fokus på ledarsidor och debattartiklar. Avhandlingen visar att framställningen av 

drogproblemsdiskursen växelverkar med en rad andra diskurser relaterade till det politiska 

och sociala samhällsklimatet. Olika diskurser konstrueras och framställs beroende på 

tidsperiod. Under 1970-talet omspänns debatten av en ”solidaritetsdiskurs” och 

”samhällskritisk diskurs”, med stark samsyn. Droger är ett allvarligt socialt problem. 

Narkomanen är en utslagen, marginaliserad individ till följd av ett bristfälligt och felaktigt 

samhällssystem. Samhället behöver förändras fundamentalt. Dock finns ingen konsensus om 

hur. Under 1980-talet blir samsynen kring droger som ett stort socialt problem allt starkare. 

Droganvändningen blir ett problem som ska angripas genom samhällets totala 

avståndstagande från narkotika och narkomaner. Fokus ligger på familje- och 

anhörighetsproblem. Narkomanen är en ung irrationell person som inte vet sitt eget bästa och 

måste rehabiliteras, ofta via repressiva åtgärder och hårdare tag med utökade möjligheter att 

ingripa med tvångsåtgärder. 1980-talet präglas av en ”polisiär- och juridisk diskurs”, 

”ungdoms- och fostrans diskurs” samt en ”familj- och anhörighets diskurs”. Under 1990-talet 

förstärks tendenserna från 1980-talet. Detta sker delvis via en uppslutning kring den 

restriktiva narkotikapolitiken samt genom kraftfullt motarbete av liberalisering av densamma, 

som tydligt kopplas till EU-frågan och Sveriges inträde i unionen. Debatten  återspeglar en 

”ungdomsdiskurs” och anses vara kopplad till framväxten av ravekulturen samt en ”nationell 

diskurs” om den ”svenska” drogpolitiken som ska skyddas mot yttre hot. Kritik mot den 

restriktiva narkotikapolitiken tilltar däremot under 1990-talets andra hälft. Mot slutet av den 

studerade perioden illustreras tydliga tendenser på en ”individualiseringsdiskurs”. Detta är en 

form av moralisk diskurs som betonar eget och personligt ansvar (Törnqvist, 2009). 

Ekendahl (2012) undersöker hur Danmarks beslut om att lansera heroinförskrivning 2008 

framställs i svensk tryckt press genom att identifiera hur nyckelbegreppen 

”heroinmissbrukare” och ”behandling” tillskrivs mening. För att inte stöta på hinder av 

uppenbara motsättningar mellan diskurserna skadelindring och nolltolerans består urvalet av 

konstruktioner som förespråkar heroinförskrivning. Fyra teman utkristalliserar sig i 

materialet:  Missbrukare som passiva offer - Metadon som riktmärke - Behandling som 

nödvändighet och svensk narkotikapolitik som unik. Dessa fyra teman framstår som premisser 

eller tysta överenskommelser i svensk press och företräder olika uppfattningar om 
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heroinförskrivning. Media bidrar till konstruktionen av heroinmissbrukaren som ett offer i 

behov av samhällets hjälp och reproducerar traditionella föreställningar om ”missbrukaren”. 

Heroinförskrivning framställs som den ”nya vägen” att hantera heroinberoende och 

konstrueras i media som ”sunt förnuft”. Antingen vill man hjälpa eller överge människor med 

en ”dödlig sjukdom”. Den tysta överenskommelsen tystar i sin tur ner eventuella 

motargument i debatten om heroinförskrivning. 

3.9 Sammanfattning av forskningsöversikten  

Metodvalen i de studier som inkluderats i forskningsöversikten består av både kvalitativa 

metoder (Ekendahl, 2004, 2011, 2012; Staaf, 2004; Palm 2007, Pollak, 2001; Gustafsson, 

2001;2009; Runquist, 2012; Törnqvist, 2009; Bergmark, 2012; Ågren, 2015) och kvantitativa 

metoder (Storbjörk, 2010 ; Hoffman et al, 2014; SiS, 2014; Blomquist et al, 2004; Wallander 

et al, 2005, Fahlke et al, 2015), samt rättsvetenskaplig metod (Gustafsson, 2001) och 

medievetenskaplig metod (Cohen,1972; Pollak, 2001). Vissa studier rör sig bortom 

distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Ekendahl, 2001; Lundström et al, 

2004; Gerdner et al, 2011; Fugelstad, 2015). De kvalitativa metoderna bortsett från den 

rättsvetenskapliga omfattas av strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

samt diskursanalyser (Ekendahl, 2004, 2011; Staaf, 2004; Palm, 2007, 2009; Runquist, 2012). 

Diskursanalyser av media återspeglas i forskning från Törnqvist, (2009) och Ekendahl, 

(2012). Utvärderingsstudier av Palm (2007; 2009) har utförts samt granskande artiklar 

författade av (Bergmark, 2012; Ågren, 2015). De kvantitativa metoderna omsluts av 

registerdataundersökningar av Storbjörk, (2010) och faktoriella survey undersökningar 

baserade på data från vinjettstudier med fiktiva fallbeskrivningar (Blomquist et al, 2004; 

Wallander et al, 2005). Hoffman et al (2014) studie bygger på datamaterial från retrospektiv 

journalgenomgång. Fahlke et al (2015) baserar datamaterialet på enkätundersökning 

administrerad via webben kompletterat med brevutskick. I Gerdner et al (2011) 

kunskapsöversikt utvärderas tidigare forskning både kvalitativt och kvantitativt (för mixade 

forskningsdesigner se även Fugelstad, 2015; Ekendahl, 2001). Lundström et al (2004) artikel 

baseras på kvantitativ analys av tryckt press i kombination med fokusgruppsintervjuer.    

Forskningsfältet återspeglar att tillämpningen av LVM mer eller mindre påverkas av 

socialsekreterares diskursiva föreställningar om ”missbrukaren och missbruket”. 

Resursbristen inom offentlig sektor, de höga kostnaderna för LVM-vården samt den bristande 

tilltron till LVM-vårdens effekt och legitimitet bidrar i sin tur till en förutbestämd diskurs, 

som enligt forskningen innebär att LVM inte tillämpas enligt lagstiftarens intentioner. I 
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praktiken tillämpas LVM i hög utsträckning som en akutlag. Detta kan förklara det höga 

antalet av omedelbara omhändertaganden. Även var klienten är bofast tycks påverka beslut 

för att ansöka om tvångsvård, detta bottnar i sin tur i enskilda kommuners ekonomiska 

förutsättningar.    

Forskningen visar också att LVM-lagens utformning skapar ett glapp mellan praktiken och 

lagstiftning som kan innebära skönsmässig tolkning av olika rekvisit tillåts gå utöver 

lagstiftarens intentioner. Forskningsfältet har analyserat vem och vad som är av betydelse för 

att bli föremål för tvångsvård. Även tvångsvårdens legitimitet och effekter har undersökts 

samt hur lagens utformning påverkar tillämpningen. Olika kunskapssyn på beroende och 

missbruk visar sig utgöra ett hinder för samverkan mellan landsting och kommuner.  

 

Genom medieforskning har teorier och begrepp formulerats och använts inom 

kommunikationsforskning som även nyttjas inom andra fält av samhällsvetenskaplig 

forskning. Medieforskning inom socialt arbete visar att mediers framställning av socialt arbete 

påverkar socialarbetarnas självbild och professionella yrkesroll i förhållande till allmänhetens 

uppfattningar. Diskursiva studier av media belyser hur olika diskurser konstrueras och 

framställs beroende på tidsperiod. Forskning illustrerar exempelvis hur media bidrar till 

konstruktionen av heroinmissbrukaren som reproducerar traditionella föreställningar om 

”missbruket och missbrukaren”. Mediers tolkningsföreträde i förhållande till vad som anses 

vara ett socialt problem kan tysta ned andra röster och eventuella motargument i debatten. 

Forskarna visar sammantaget på hur det skrivna ordet i medier konstruerar verkligheten och 

påverkar människors förhållningssätt och attityder. 

Utifrån de sökningar som vi genomfört och de sökord vi använt har vi inte funnit studier som 

diskursivt analyserat massmediers framställning av LVM. Därav fyller denna studie en 

kunskapslucka, då vi diskursivt undersöker hur tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård av 

missbrukare konstrueras i svensk nyhetspress.  
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4. Teori & Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ kritisk diskursanalys med abduktiv slutledning, där det 

empiriska underlaget växelvis har analyserats utifrån teori och empiri. I följande kapitel 

redovisas studiens teoretiska perspektiv samt metodologiska utgångspunkter och 

tillvägagångssätt. Teori och metod är disponerat i samma kapitel eftersom diskursanalysen 

integrerar både teori och metod. Inledningsvis beskrivs studiens socialkonstruktivistiska 

antagande, som följs upp av en redogörelse om diskurser med fokus på Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Vidare skildras empiriskt urval, insamling av material samt studiens 

avgränsningar och hur materialet har bearbetats. Kapitlet avslutas med en diskussion om vilka 

validitets- reliabilitets- och generaliserbarhetskrav som särskilt bör beaktas i diskursiva 

studier. Avsnittet rundas av med några etiska ställningstaganden av betydelse vid textanalyser 

samt ett resonemang om den kritiska diskursanalysens metodologiska begränsningar. 

 

4.1 Socialkonstruktivism, ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv 

Diskursanalysen låter sig frekvent göras inom ramen för den socialkonstruktivistiska 

vetenskapsfilosofin. Socialkonstruktivism utgör grunden i denna diskursanalys som i sin tur 

utgår från vissa ontologiska och epistemologiska antaganden. Dessa antaganden betonar 

språkets betydelse i den sociala konstruktionen av verkligheten. Detta innebär att studiens 

syfte, teori och metod utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt på vetenskap och 

verklighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I kunskapssociologerna Bergers och 

Luckmans verk The social construction of reality (Berger & Luckman, 1971) formges ett 

kunskapsrelativistiskt förhållningssätt, som innebär att objektiviteten och den ”givna” 

sanningen ifrågasätts. Sociala konstruktioner uttrycker gemensamma och delade kunskaper 

som i sin tur påverkar våra handlingar och beteenden (Payne, 2008). Vivien Burr beskriver i 

Social Constructionism (Burr, 2003) att det inte finns någon entydig definition av 

socialkonstruktivism. Däremot redogör hon för fyra grundläggande antaganden som är av 

absolut nödvändighet för den socialkonstruktivistiska forskaren:  

I. Den första premissen är en kritisk inställning till den kunskap som tas förgiven och är 

självklar för oss. Kunskapen är snarare en framställning av hur vi kategoriserar och 

definierar världen och inte en objektiv avspegling av verkligheten. 
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II. Den andra premissen utgörs av hur vi upplever världen i relation till tid och rum. Vi 

uppfattar världen specifikt till tid och plats utifrån kulturell och historisk kontext. 

Uppfattningar kan således därför också förändras genom tid och rum. 

III. Den tredje premissen handlar om sambandet mellan kunskap och sociala processer. 

Det finns ingen objektiv sanning eftersom kunskap om världen konstrueras genom 

socialt samspel. Kunskap är vad som för stunden i tid och rum är ett accepterat sätt att 

se på och förstå sin omvärld. Det pågår en ständig kamp om vad som anses vara rätt, 

fel och sanning. Därför är språket centralt för den socialkonstruktivistiska forskaren.  

IV. Den fjärde premissen utgörs av sambandet mellan kunskap och social handling. En 

förbestämd världsbild leder till att vissa handlingar och mönster är tänkbara medan 

andra är otänkbara. Detta får konsekvenser i praktiken eftersom vår konstruktion och 

beskrivning av världen vanligen tillskrivs med makt. 

 

Vidare redogör Burr (2003) för stark och svag socialkonstruktivism och skiljer dessa två 

begrepp genom att omdefiniera dem till mikro- och makroversioner av socialkonstruktivism. 

Svag socialkonstruktivism förknippas med mikroversionen med anledning av att det är 

individers egen interaktion som konstruerar verkligheten. Individerna är aktiva 

diskursanvändare och makten ägs av dem som har tolkningsföreträde. Stark 

socialkonstruktivism förknippas med makroversionen där språket som används utgörs av 

konstruktiv makt med grund i sociala relationer, sociala strukturer och institutionella 

handlingar. I makroversionen spelar den diskursiva makten en central roll eftersom ensamma 

individer eller grupper oftast inte har några möjligheter att åstadkomma förändring. Detta 

innebär att det är nödvändigt att se till kontexten för att veta vad som är påbjudet, förbjudet, 

möjligt eller omöjligt i relation till tid och rum. Även om Burr väljer att skilja på mikro och 

makro socialkonstruktivism så ser hon inga hinder i princip för en kombinerad syntes av 

mikro och makro socialkonstruktivism. 

 

Inom konstruktivismen hävdas således att det inte finns en versionsfri eller oberoende 

verklighet. Kunskap är ett socialt konstruerat samhällsfenomen och avspeglar därmed aldrig 

en entydig version av verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007). Kritiker hävdar dock att 

forskning med socialkonstruktivistisk antagande bygger på motsägelser, bl.a. genom att då 

man påstår att något inte existerar i sig, följaktligen är att uttala sig om en existens. Hacking 

(2004) uttrycker både skepsis och kritik gentemot socialkonstruktivismen och dess 

förespråkare som han anser alltför lättvindigt och lättjefullt använder teorin som 
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förklaringsmodell, ibland där den inte hör hemma. På så vis menar han, fyller 

socialkonstruktivismen det bedrägliga syftet att frigöra såväl forskaren själv som dennes 

forskningsresultat ifrån det som bättre kunde förklaras ur ett alternativt teoretiskt perspektiv. 

Enklare uttryckt erbjuds forskaren en frisedel i form av en färdig förklaringsmodell som kan 

anpassas till olika problemområden alltför enkelt, och som författaren menar generar dunkla 

och svårtillgängliga forskningsresultat. Genom att ifrågasätta ”poängen” med dess 

tillämpning, snarare än dess ”betydelse”, så menar Hacking att socialkonstruktivism mycket 

väl kan vara användbar som förklaringsmodell, men att det då måste finnas ett tydligare motiv 

till poängen med dess användning. Enligt Hacking har socialkonstruktivism kommit att 

överutnyttjas inom den samhällsvetenskapliga forskningen. En del förespråkare har till och 

med gått så långt att benämna resultat inom den grundläggande fysiken som sociala 

konstruktioner. Därtill menar naturvetenskapliga positivister att fysiken som bygger på 

objektiv realism, oberoende av samhällsfenomen inte kan reduceras till den 

socialkonstruktivistiska förklaringsmodellen. I sin grundtes om den socialkonstruktivistiska 

analysen framställer Hacking grundproblemet med det socialkonstruktivistiska antagandet där 

X motsvarar valfri företeelse, beteende eller samhällsfenomen: 

 

 

”X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X, eller X som det är 

just nu är inte bestämt av tingens natur; det är inte oundvikligt”. 

(Hacking, 2004. s. 20) 

 

Kritiken besvaras med följande motargument från socialkonstruktivistiska forskare som 

Börjesson & Palmblad (2007). Det är individens uppfattning om ett fenomen som är 

konstruerat och inte nödvändigtvis fenomenet i sig. Den konstruktiviska 

problemformuleringen skiljer sig därför från den objektivistiska. Huruvida ett 

samhällsfenomen existerar eller inte sätts snarare inom parantes, vilket för den delen inte 

nödvändigtvis förutsätter ett kategoriskt motstånd mot ontologisk realism. Poängen är således 

att vår bild av verkligheten kunde vara annorlunda genom andra kategoriseringar och 

gränsdragningar, då vi tänker genom diskursiva raster. Den socialkonstruktivistiska forskaren 

kan således bara studera olika sätt att uppfatta och förklara ett samhällsfenomen, inte 

fenomenets existens i sig. Den socialkonstruktivistiska forskaren undersöker olika former av 

föreställningar som tas förgivet om verkligheten, samt vilka följder det får beroende på 

kontextuellt sammanhang (a.a.). Det är utifrån denna syn på verkligheten som studiens syfte 
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och frågeställningar är konstruerade då vi analyserar hur LVM konstrueras i svensk 

nyhetspress. 

 

4.2 Språkets diskursiva betydelse 

Språket har en central betydelse för vår verklighetsuppfattning. Så snart språket används  

konstrueras diskurser. Genom att människor namnger ting, grupper och händelser så skapas 

sammanhang och således produceras verklighet (Börjesson, 2003). Efter den idéhistoriska 

händelse som kallas för den ”språkliga vändningen” inom det vetenskapsfilosofiska tänkandet 

förändrades synen på relationen mellan ord och verklighet. Grundpoängen med uttrycket är 

enligt Börjesson et al (2007), att likväl som diskurser avgränsar och utesluter andra synsätt  

ger de oss samtidigt ett stöd att urskilja vad som är sant, rimligt och möjligt. Med andra ord  

rubbade den ”språkliga vändningen” nollpunktsanspråket. Det finns ingen upphöjd platå från 

vilken världen kan iakttas neutralt och objektivt. Språket är inte ett färdigt system utan en 

handling. Det är inte heller en direkt avspegling av verkligheten, utan en aktivitet. Diskurser 

döper världen i en ständigt pågående process, eftersom språkets funktion är att representera 

”något annat”. Språket rymmer mer än bara beskrivningar, det används inte bara för att 

återspegla verkligheten objektivt. Språket väcker också känslor, drar upp gränser och kopplar 

samman företeelser och konstruerar kategorier, allianser och opinioner (Börjesson, 2003; 

Börjesson et al, 2007).       

 

4.3 Diskurser  

Diskursbegreppet inbegriper de föreställningar och förgivettaganden som styr hur vi ser och 

förstår vår verklighet och omvärld, samtidigt som andra synsätt utesluts. Diskurser fungerar 

per automatik och är därför svåra att ifrågasätta, vilket pekar på dess maktbetydelse (Franzén, 

2011). Diskursanalysen omspänns av flera olika riktningar. Gemensamt för de olika 

inriktningarna är att de är ”systematiska studier av diskurser” (Bergström & Boréus, 2000). 

Ett vanligt sätt att definiera en diskurs är att den är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Bergström et al, 2000; Winther Jørgensen et al, 2000; Börjesson et al, 2007 ). 

Betoningen ligger här på ett ”bestämt sätt” som utgör ramarna för vilka presentationer som 

kan göras för att dessa ska bli betraktade som sanna, korrekta eller rimliga. Det finns alltid 

potentiella strider kring hur ett samhällsfenomen ska framställas, en så kallad diskursiv kamp 

om verkligheten, där olika sätt att tala om verkligheten kämpar för att nå dominans och 
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tolkningsföreträde inom en social domän. Inom det diskursanalytiska fältet görs åtskillnad 

mellan små respektive stora diskurser. Tyngdpunkten för den stora diskursanalysen är att 

diskurser inte bara existerar på en specifik plats, utan opererar över institutionella gränser. 

Stora diskurser går igen på många platser och kan även ha en betydande utsträckning i tid 

(Börjesson et al, 2007). 

 

”Missbruk” är ett exempel på en stor diskurs. Talet om missbruk har en lång historia med 

olika bärare över tid som filosofer, präster och läkare. Missbruk är inte enbart ett medicinskt 

begrepp, utan omspänns i lika hög grad av normativa, moraliska, politiska och vetenskapliga 

implikationer. Missbruk engagerar företrädare inom politik, vetenskap, olika myndigheter och 

media. Tvångsvård med stöd av LVM är (kanske) en något mindre diskurs, men återfinns 

inom olika platser och sammanhang. LVM framställs i lagtext, kommunala riktlinjer, i skrifter 

från forskare och i nyhetspress, fackpress, intresseorganisationer samt i tv-program som 

”Uppdrag granskning” o.s.v. Talet om tvångsvård av vuxna missbrukare kan således spåras 

till den stora diskursen om missbruk.  

 

4.4 Kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys [KDA] kan ses som både teori och metod som syftar till att studera hur 

människor konstruerar sig själva och världen i social interaktion (Franzén, 2011). Även om 

KDA omfattas av olika riktningar och kan användas på olika sätt, så utgår metoden vanligen 

från fem antaganden. 

I. Kulturell och social utveckling sker delvis genom textkonsumtions- 

textproduktionsprocesser, (diskursiva praktiker) vilka har en karaktär av lingvistik 

och diskursivitet.   

II. Diskurs är både konstituerande och konstituerad (…) och står i ett dialektiskt 

förhållande till andra sociala dimensioner. 

III. Användandet av språket ska utforskas och undersökas utifrån erfarenheter i sin 

sociala kontext. 

IV. Kritisk diskursanalys är ett verktyg för social förändring med en strävan mot mer 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser. 

V. Den kritiska diskursanalysen är inte politiskt neutral, utan stävar efter att synliggöra 

ojämlika maktförhållanden med intention att möjliggöra social förändring. 

            (Fairclough i Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 67) 
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4.5 Faircloughs tredimensionella modell för analys 

Inom ramen för denna studie används Norman Faircloughs (2002) kritiska diskursanalys för 

att besvara syfte och frågeställningar. När Fairclough analyserar diskurser fokuserar han på 

den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är ett 

fall av språkbruk som exempelvis en tidningsartikel eller en intervju. Diskursordningen är 

summan av olika diskurstyper och består av diskurser och genrer som används inom en social 

domän. Han menar att varje enskilt fall av språkbruk bör ses som en kommunikativ handling 

som kan delas i tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen 

et al, 2000). Fairclough förordar en analysmodell som skall ses som ett ramverk för analys av 

empiriskt språkbruk i tre steg.    

I. I den detaljerade textanalysen granskas texters konkreta innehåll, struktur och 

mening med utgångspunkt i lingvistiken. Fokus ligger på det uttalade eller skrivna 

ordet, i vårt fall, i svensk nyhetspress. Olika vokabulär granskas kritiskt för att 

urskilja representationer, identiteter och relationer för att skapa uppfattning om hur 

texten “tilltalar” samt “omtalar” LVM och tvångsvård som i sin tur kan härledas 

till olika diskurser (Fairclough, 1995). För att  underbygga våra tolkningar och 

kartlägga hur diskurser förverkligas textuellt används de grammatiska begreppen 

modalitet och transivitet som analysverktyg. Modalitet används för att undersöka 

styrkan i textuella påståenden. Här skiljs bl.a. på starka objektiva modaliteter och 

svaga subjektiva modaliteter. Stark modalitet kan exemplifieras med verbet ”är” i 

en text. Genom att formulera sig på ett sådant sätt avser man att framställa en form 

av objektiv sanning för läsaren, fast det kanske snarare handlar om subjektiv 

sanning. Därtill lägger massmedia ofta fram tolkningar som de vore fakta och 

sanningar genom att använda objektiva och inte subjektiva modaliteter. Modalitet 

kan även komma till uttryck beroende på vem som talar i en text. Auktoriteten i ett 

påstående kan därmed också variera i grad av trovärdighet utifrån begreppet etos, 

vilket kan förstås som en analys av hur texter kan bidra till skapandet av identiteter 

(Winther Jørgensen et al , 2000). Transivitet syftar till att kartlägga hur olika 

framställningar får konkreta ideologiska konsekvenser, med utgångspunkt i hur 

händelser och processer förbinds eller inte förbinds samman med olika subjekt och 

objekt. Vi tillämpar en så kallad syntaxanalys vid passande citat utifrån 

transivitetens tre grundstenar; processer, deltagare och omständigheter. Processer 

kan delas in i två olika händelseförlopp, dels som en avsiktlig handling som utförs 
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av någon samt en oavsiktlig händelse där man handlat omedvetet och som står 

utom någons kontroll. Deltagare delas vidare in i  aktörer och mål för processer. 

Aktör är den som utför handlingen och mål för processer är antingen mänskliga  

mottagare som påverkas av aktörens handlande eller objekt som icke mänskliga 

deltagare som påverkas av aktörens handling  Omständigheter berör tid och plats 

för händelser och skeenden. Begreppen nominalisering och passivering integreras 

vidare i analysen av transivitet. Nominalisering innebär att verb och adjektiv 

ersätts med substantiv för att beskriva en handling eller händelse och trollar 

således bort deltagarna från processerna. Passivering behandlar hur deltagarna i en 

text språkligt utelämnas. Fokus ligger på mottagaren snarare än aktören. Syftet 

med tillvägagångssättet är att analysera empirins text mot andra möjliga sätt att 

framställa samma text. Avsikt är att med stöd av syntaxanalysen visa på hur olika 

framställningar av ett skeende får verklig betydelse för hur diskurser konstrueras 

(Bergström et al 2000).  

 

II. I diskursiv praktik granskas framställningen och den diskursiva interaktionen som 

används för att kommunicera mening och åsikter utifrån konsumtionen av texter 

(Winther Jørgensen et al , 2000). Detta innebär en undersökning av hur 

tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård producerats och konsumeras i nyhetspress. 

Utgångspunkten är att analysera relationen mellan olika diskurser och hur dessa 

samverkar. Syftet är att urskilja förekommande diskursordningar i texten 

(Fairclough, 1995). Inom diskursordningen konkurrerar skilda och olika diskurser 

om tolkningsföreträde inom en och samma sociala domän (Winther Jørgensen et 

al, 2000). Skilda och olika diskurser privilegieras i diskursordningen medan andra 

diskurser istället marginaliseras (Bryman, 2013). För att skilda och olika diskurser 

skall framträda i texten tillämpar författarna av denna studie den interdiskursiva- 

och intertextuella analysen (Fairclough, 1995). 

 

Interdiskursivitet är ett begrepp som uttrycker artikuleringen av olika diskurser 

inom och mellan olika diskursordningar. Artikulering av diskurser definieras 

utifrån ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (se: avsnitt 4.4). Inom 

diskursiv praktik blandas olika vedertagna diskurser som upprätthåller den 

dominerande diskursordningen. I de sammanhang där en diskursordning består av 
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flertalet kreativa diskurser kan detta ses som ett tecken på förändringar i 

samhällsprocessen och hög grad av interdiskursivitet. Motsatsen med ett fåtal 

konventionella diskurser kan ses som upprätthållande av sociala strukturer som 

reproducerar den dominerande diskursen med låg grad av interdiskursivitet. 

Begreppet intertextualitet bygger vidare på och utvecklar tidigare kommunikativa 

händelser. Metaforer kan kopplas till tidigare nyhetsrapporteringar som bygger på 

en och samma diskursordning som spinner vidare på tidigare texter och utvecklar 

en intertextuell kedja (Winther Jørgensen et al, 2000). Diskurser tar på så vis alltid 

avstamp i redan befintliga diskursiva praktiker, och beskriver närmre hur texter 

relaterar till varandra (Bergström et al, 2012). Syftet med interdiskursivitet samt 

intertextualitet är att urskilja förekommande diskursiva praktiker i texten och 

belysa hegemoni (Fairclough, 1995).  

 

III. I social praktik vidgas analysen. Utifrån text och diskursiv praktik analyseras 

diskursordningen i relation till hur andra diskurser är konstruerade. Det kan 

exempelvis handla om andra specifika diskurser som måste tas hänsyn till i 

analysen av tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård, vilka diskurser konkurrerar, 

påverkar, växelverkar och överlappar varandra? Diskursen placeras i ett socialt 

sammanhang  för att vi  ska kunna uttala oss kritiskt om ideologi och makt 

(Bergström et al, 2000). Ideologier är diskursiva i den meningen att de bidrar till 

att bibehålla maktstrukturer (Fairclough i Wodak & Meyer, 2001). Ideologi bör i 

sammanhanget ses som underförstådda antaganden av en företeelse som bidrar till 

att skapa och återskapa en ojämn maktbalans (Fairclough, 1995). Ideologiska 

diskurser utgör en stark motståndskraft gentemot nya såväl som äldre diskurser 

som kan tänkas kämpa för större utrymme inom en social domän (Fairclough, 

2010). Diskursiv makt kommer i denna studie att tolkas och analyseras utifrån en 

hegemonisk förklaringsmodell. Fairclough använder sig av Gramscis formulering 

av hegemoni begreppet, som enkelt kan uttryckas som ”en bestämd synpunkts 

herravälde”. Gramsci menar att det utrymme som diskurser ges inom en social 

domän till stor del begränsas av den redan dominerande diskursordningens 

herravälde (Fairclough, 1998; Winther Jørgensen et al, 2000). Analys av den 

sociala praktiken bör enligt Fairclough kombineras med en social analys för att 

knyta an till begreppen ideologi och hegemoni (Winther Jørgensen et al, 2000). I 

denna studie tillämpas det socialkonstruktivistiska perspektivet för detta ändamål.   
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Studiens syfte är att undersöka hur LVM konstrueras i nyhetspressen. KDA anses därför 

lämplig som metod, då den omfattas av teoretiska och metodologiska förutsättningar som ger 

oss möjlighet att undersöka varför vissa diskurser ges ett större utrymme eller tas för givna, 

medan andra diskurser istället marginaliseras. Oavsett vilka maktförhållanden som råder 

mellan olika diskurser inom en och samma sociala domän så genomsyras samhällsdebatten av 

olika diskurser som i sin tur påverkar opinionens, men också professionens uppfattningar om 

tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård (Brunnberg, 2001; Blomberg et al, 2004; McCombs, 

2006). 

 

4.5.1 Empiriskt urval, avgränsning & insamling av data 

Studiens empiri omfattas av artiklar från svensk nyhetspress. Urvalet av tidningar består av 

Dagens Nyheter [DN], Svenska Dagbladet [SvD], Sydsvenskan [SDS], Göteborgs-Posten 

[GP], Expressen [Expr] och Aftonbladet [AB]. Denna avgränsning har gjorts med bakgrund i 

att DN, SvD, Expr och AB är rikstäckande tidningar, samt att SDS och GP är utgivare i två 

större svenska städer. Motivet till avgränsning är att det förmodas återspegla nationella 

diskurser kring LVM. Artiklar söktes i databasen Mediearkivet Retriever inom tidsintervallen 

2006-01-01 till 2016- 05-04. Genom att använda sökordet “LVM” fick vi följande antal 

träffar i respektive tidning, DN: 29-, SvD: 24-, SDS: 51-, GP: 55-, Expr: 17- och AB:19 

artiklar. För att inte relevanta tidnings artiklar skulle förbises utökades sökningen med 

sökorden; tvångsvård – missbruk – rättssäkerhet – legitimitet – narkotikadödlighet – 

evidensbaserad praktik – effektivitet – tillämpning – insatser – missbruksutredningen och 

Socialstyrelsen. I kombination med sökordet LVM gav sökningarna oss inga nya träffar med 

nytt underlag. Utifrån ovan nämnda process utgörs grunden för denna studie av 195 artiklar. 

Samtliga artiklar lästes igenom översiktligt separat och gemensamt, med fokus på studiens 

syfte och frågeställningar. Efter ett på detta sätt målstyrt urval samt en bedömning av teoretisk 

mättnad är antalet aktuella artiklar som ligger till grund för studiens analys 36 stycken. 

Empirin består av artiklar från tidningarnas samtliga delar. Vi har inte gjort någon 

avgränsning mellan exempelvis debatt, ledare och nyhetsrapportering. Stor vikt har lagts vid 

urval av texter som enligt oss innehållit uttryck för potentiella diskurser, för att begränsa 

urvalet till de som framstått som mest användbart och relevant (Winther Jørgensen et al, 

2000). 
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4.5.2 Bearbetning av empiri  

Efter noggrann närläsning separat och gemensamt, bearbetades materialet i syftet att urskilja 

teman och diskursiva mönster i artiklarna. För att skapa reda i empirin upprättades en 

kronologisk bilaga av materialet (se: Bilaga 1). Syftet med tillvägagångssättet var att skapa 

oss en uppfattning om texternas konkreta innehåll i relation till textproducent och vem som 

“talar” och i vilket sammanhang på inrådan av Bryman (2013). Materialet tematiserades och i  

nästa moment analyseras empirin separat med stöd av Faircloughs tredimensionella modell 

med utvalda analysverktyg från KDA med ett socialkonstruktivistiskt antagande (se: avsnitt 

4.5; 4.1). Därefter jämfördes analyserna och sammanfogades till en gemensam tolkning av 

materialet. 

  

4.5.3 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet i diskursiva studier  

Validitet berör frågan om vi som forskare undersökt det vi avsett undersöka. I kvalitativa 

studier handlar validitet om undersökningen besvarar frågeställningen (Bryman, 2013). 

Studiens val av perspektiv, d.v.s. socialkonstruktivismen komplicerar resonemanget om 

validitet. Eftersom socialkonstruktivismen utgår från att det inte finns en objektiv sanning och 

att verkligheten är en social konstruktion, så innebär detta att vår analys och tolkningen av 

empirin bara är en av många möjliga tolkningar (Winther Jørgensen et al, 2000). Detta 

påverkar vår studies validitet eftersom vi inte kan hävda eller göra anspråk på absolut sanning. 

Enligt Bergström et al, (2000) menar socialkonstruktivister att samhällsvetenskapen inte ägnar 

sig åt undersökningar där forskaren studerar objektiva fakta och bedömer dessa fakta. Centralt 

för studiens validitet är då att forskaren vidgar den egna förförståelsen och gör sig medveten 

om påverkanseffekten av den egna förförståelsen vid analys av empirin. Validiteten i 

kvalitativa undersökningar återkopplas snarare till valet av metod och om metoden är lämplig 

för att besvara studiens frågeställningar, vilket aktualiserar frågan om en kritisk diskursanalys 

samt om utvald empiri kan besvara studiens frågeställningar. Utifrån resonemang av Winther 

Jørgensen et al (2000) om validitet i diskursanalyser bör studien därför innehålla en detaljrik 

redogörelse av analys och tolkning. Målsättningen har således varit att uppvisa transparens 

och redovisa representativa urval från empirin vilket vi menar höjer studiens validitet.   

 

Reliabilitet avser om forskaren varit tillräckligt noggrann i forskningsprocessens alla led och 

handlar om undersökningens tillförlitlighet. Detta innebär, idealtypiskt att resultatet ska bli 

detsamma om undersökningen upprepas av en annan forskare vid ett senare tillfälle, s.k. 
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intersubjektivitet (Bryman, 2013). Även vid reliabilitet lyfts resonemanget fram om det är 

möjligt att förhålla sig objektiv med ett socialkonstruktivistiskt antagande. Att uppfylla kravet 

om intersubjektivitet framstår som omöjligt, då forskaren inte kan förhålla sig till att vara 

objektiv. Enligt Bergström et al (2000) är tolkningen vid diskursanalysen en fråga om 

reliabilitet. Ledande för vår tolkning av empirin har således mycket noggrann läsning av oss 

båda utifrån studiens syfte varit centralt. Även här har det varit viktigt att uppvisa transparens, 

genom att vi har varit tydliga med hur vi kommit fram till våra resultat, samt att vi anför 

välgrundade argument för våra slutsatser. Tolkningarna stödjs därför med referat och citat 

från nyhetspress. Vidare kan reliabilitet diskuteras utifrån intersubjektivitet, vilket innebär att 

vi är konsekventa i våra bedömningar av analysen. 

 

Att hävda generaliserbarhet i kvalitativa studier och diskursanalyser är problematiskt eftersom 

forskaren inte kan anta objektivitet mätt i kvantitativa mått i form av siffror för att belysa 

omfattning av ett fenomen. Däremot kan studiens resultat generaliseras till våra teoretiska 

utgångspunkter med samma empiriska urval. Detta är enligt Bryman (2013) det väsentliga vid 

bedömningar av kvalitativa studiers generaliserbarhet.  

 

4.5.4  Etiska ställningstaganden  

De forskningsetiska principerna inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen är 

normgivande för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. Vi har iakttagit de olika 

forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). Som forskare bör det 

säkerhetsställas att ingen kränks eller kommer till skada. Vår studie grundar sig emellertid 

inte på enskilda uppgiftslämnare så behov finns inte av särskilt hänsynstagande gentemot 

fysiska personer. Vi  har utgått från offentliga handlingar och har därmed inga problematiska 

hinder för konfidentialiteten i detta avseende. Studien hänvisar dock till referat och citat i  

analysdelen vilket ställer krav på oss som forskare, att vara hederliga med våra resultat, och 

inte förvränger, vilseleder eller plagierar texter. Detta gör sig självklart gällande i vår 

undersökning, med tanke på vårt val av metod, då det krävs transparens och noggrann 

tolkning i analys av empiri för att undvika förvrängning av texter. 
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4.5.5 Metodologiska begränsningar   

Ingen metod verkar utan dess begränsningar, vilket vid en kritisk diskursanalys bl.a. kan ses i 

svårigheterna att bestämma gränsen mellan diskursordningen och de diskurser som 

framkommer i textmaterialet. Den främsta kritiken emot KDA som metod grundar sig på 

komplexiteten i att analytiskt urskilja huruvida texten är konstituerande för diskursordningen 

eller omvänt. Ett utarbetat teoretiskt verktyg ämnat för att särskilja och avgränsa de två 

erbjuds inte, vilket väcker frågan om inte varje enstaka uttryck, på viss nivå kan anses utgöra 

en specifik diskurs. En annan begränsning som ofta kopplas till Faircloughs metod är den 

noggrannhet den kräver i varje steg, vilket inte alltid gör det möjligt att analysera ett större 

antal texter (Fairclough, 1998).  

5. Diskursanalys av tvångsvård i svensk nyhetspress 

I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell. Totalt har 36 artiklar från DN, SvD, SDS, GP, Expr och AB 

analyserats. Kapitlet är disponerat i tio avsnitt och inleds med en kort redogörelse av de fem 

teman som identifierats i det empiriska materialet. Dessa är; (1) ett kontrakt för livet (2)  

missbruksutredningen (3) tragiska fall (4) rättssäkerhet (5) human drogpolitik och 

narkotikadödlighet. I samtliga fem teman framträder olika diskurser som växelverkar med 

varandra i diskursordningen. En dialektisk kamp urskiljs som handlar om tolkningsföreträde 

om hur destruktivt missbruk bör behandlas. I det empiriska materialet utkristalliseras sex olika 

diskurser, de så kallade; svångrems-, frivillig-, medikaliserings-, rättsosäkerhets-, akut- och en 

anhörigdiskurs i diskursordningen. Diskurserna är självständiga men överlappar ibland 

varandra inom de olika teman som identifierats i nyhetspressen.  Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analys som följs upp av resultat där studiens frågeställningar besvaras. 

Ord som är av särskilt diskursivt intresse är markerade med fet stil i utvalda citat. I löpande 

text har ord kursiverats för att läsaren enkelt ska kunna följa hur ordval har analyserats och 

tolkats av författarna till denna studie. 

 

5.1 Identifierade teman i svensk nyhetspress 

Olika sätt att se på LVM kommer under 2006-2008 till uttryck artiklar som tar upp  “Ett 

kontrakt för livet”. Ett projekt finansierat med statliga medel som innebar subventionerade 
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kostnader för kommunerna vid tillämpning av LVM. Syftet med upplägget var dels att 

kommunerna fick möjlighet att köpa billigare tvångsvård samt att stärka vårdkedjan och 

samarbetet mellan socialtjänst och Statens institutionsstyrelse (SiS), för en bättre eftervård. 

Ett återkommande tema under hela tidsspannet är också olika så kallade ”Tragiska fall”. 

Under 2009 till 2011 domineras debatten av “Missbruksutredningen” och talet om LVM. 

Tidsrummet följs av ett vakuum under åren 2012 till 2013 med få artiklar i ämnet. 

Tomrummet fylls dock, i viss mån ut av ”Tragiska fall ” som på ett eller annat sätt relateras 

till LVM. ”Rättssäkerhetstemat” existerar parallellt med missbruksutredningen men kommer 

också till självständigt uttryck som ett tema under 2015 då LVM:s rättssäkerhet åter förs upp 

på dagordningen. Mot slutet av den studerade perioden dominerar temat “Human drogpolitik 

och Narkotikadödlighet” talet om LVM.  

 

5.2 Ett kontrakt för livet  

Initialt framställs omhändertaganden enligt 4 § LVM som ett lokalt fenomen och en 

professionell omständighet. Exempelvis kritiseras Socialförvaltningen i Lund för att de inte 

utnyttjar LVM rabatten. Under 2005 tvångsomhändertogs endast en person i kommunen och 

under 2006 hade tre personer varit aktuella enligt en artikel skriven av Thomasson (2006, 12 

februari). Chefer vid socialförvaltningen för vuxna missbrukare i Lund förklarar hur detta 

kommer sig. 

“Vi tvångsomhändertar inte för att det är billigare, vi följer lagstiftningen [...]Visst är det bra 

med rabatter [...]men det är inte det som leder oss. Innan tvångsvård vidtas ska 

socialförvaltningen förmå missbrukaren att söka vård på frivillig väg [...] vi är duktiga på 

frivilliga vägar i Lund.”  

(Thomasson, 2006, 12 februari) 

 

Citatet återspeglar en stark och objektiv modalitet, då man är tydlig med att ordet vi omsluts 

av verben är, följer, ska och förmå. Statliga subventioner är inte en ledstjärna vid tillämpning 

av LVM i Lund, där följer man lagstiftningen. Att så få tvångsomhändertas anses bottna i att 

man förmår att motivera klienterna. I artikeln framställs socialarbetarens förmåga att kunna 

motivera klienterna till behandling inom ramen för SoL som en nyckellösning. Statliga 

rabatter är förvisso bra men klientens frivillighet är överordnade tvångsvårdsinsatser. Här 

konstrueras en frivillighetsdiskurs som ett upphöjt ideal vid val av insats för klienter med 
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beroende- och missbruksproblematik. Följande uttalande återspeglar dock vikten av 

kommunernas ekonomi vid ansökan om LVM.  

“När staten ställde upp med pengar fick kommunerna råd att skicka missbrukare till vård 

[...]Missbrukare har länge varit en eftersatt grupp. De riskerar att dö i förtid om de inte får 

vård. “Ett kontrakt för livet” blir en livlina. Det har blivit politiskt gångbart att satsa på 

missbrukare.”  

(Svensson, 2006, 23 februari) 

 

Resursförbrukning och budget är således central i de välfärdstjänster som socialtjänsten enligt 

lag ska tillhandahålla (jmf. Astvik et al, 2012). I empirin utläses därmed en så kallad 

svångremsdiskurs. Kommunernas budget ska enligt lagstiftningen inte  avgöra överväganden 

om vård enligt LVM. Tvångsvård skall ur ett rättsligt perspektiv beslutas under angivna 

förutsättningarna i 4 § LVM då tvångsvård är obligatorisk under angivna förutsättningarna 

(jmf. Prop. 1987/88:147; Gustafsson, 2001). I diskursiv praktik förs emellertid sådana 

ekonomiska resonemang (Svensson, 2006, 23 februari).  

Temat ”ett kontrakt för livet” spinner vidare intertextuellt där allt fler missbrukare beskrivs 

tvångsvårdas, särskilt i Göteborg. Förklaringen uppges vara rabatten på tvångsvård samt 

uppmärksamheten kring det tragiska fall som Hovrätten för Västra Sverige senare tar ställning 

till (se: RH 2011:27). Tre av fyra omhändertaganden görs dock omedelbart. 

“Många socialtjänster agerar först när det blir riktigt akut [...] På många håll finns 

fortfarande ett motstånd mot att tvinga vuxna personer till vård och man väljer att agera 

först när det blir akut. Det är också en kostnadsfråga. Så länge det är möjligt försöker man 

med frivillig vård i stället för att ansöka om LVM.” 

(Swanberg, 2006, 24 juli) 

 

Citatet analyseras utifrån en händelseprocess. Aktörerna/socialtjänstens handläggare handlar 

avsiktligt på grundval av ideologiska och ekonomiska motiv. Mottagarna/klienterna motiveras 

till frivilliga insatser så lång som det bara är möjligt. Omständigheterna leder till att allt fler 

missbrukare tvångsvårdas genom akuta omhändertaganden med stöd av 13 § LVM. I 

diskursiv praktik framträder här en akutdiskurs som i diskursordningen spåras till  
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svångremdiskursen som i sin tur bidrar till en rättsosäkerhetsdiskurs. Nyhetspressens 

framställning bidrar till att konstruera LVM som en akutlag som i huvudsak ska rädda liv 

(jmf. Gustafsson, 2001; Runquist, 2012). I social praktik inväntar socialtjänstens handläggare 

avsiktligt med att tillämpa LVM då det av ideologiska skäl beskrivs som oetiskt att tvinga 

vuxna människor. Därtill beskrivs kostnaderna för LVM-vården vara en betydelsefull faktor 

trots statliga bidrag (Swanberg, 2006, 24 juli).    

 

5.3 Missbruksutredningen   

Under åren 2009-2011 dominerar ”Missbruksutredningen” talet om LVM och tvångsvård i 

nyhetspress. Med övertygande etos pekar regeringens särskilt utsedde utredare Gerhard 

Larsson på brister inom beroende- och missbruksvården som rör lagstiftningen och 

rättssäkerheten vid tillämpningen. Initialt präglas majoriteten av artiklarna av en svag 

modalitet. Detta illustreras i följande citat.  

“Skillnaderna kan även bero på kommunernas ekonomi. Tvångsvård av missbrukare är 

väldigt dyrt. Det kan även finnas vårdideologiska skillnader”  

(Carlsson & Persson, 2010, 17 november)   

 

Genom att använda sig av hjälpverbet kan uttrycks orsaksförhållanden med svag subjektiv 

modalitet. Däremot konstateras med stark objektiv modalitet att tvångsvård är väldigt dyrt 

(Carlsson & Persson, 2010, 17 november). Intertextuellt skiftar utredaren Gerhard Larsson 

perspektiv under 2011, detta illustreras i följande citat.  

“Det är rättsosäkert. Om du får LVM eller inte är beroende av i vilken kommun du bor. Om 

kommunen har inställningen att tvångsvård inte är en bra lösning kan missbrukaren nekas det 

på rent ideologiska grunder. Dessutom finns det ekonomiska aspekter”            

 (Delin, 2011, 28 augusti) 

 

Rättsosäkerheten konstateras som ett faktum och om tvångsvård tillämpas eller inte beror till 

stor del på i vilken kommun klienten är bofast (jmf. Palm, 2007, 2009; Storbjörk, 2010; 

Runquist, 2012). Beslut om LVM framställs vila på kommunernas ekonomi och 

socialarbetares ideologiska föreställningar. Rättsliga förutsättningar och krav behandlas 
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överhuvudtaget inte. Genom att använda sig av verbet är så framställs och produceras således 

sanning genom en stark objektiv modalitet. Gerhard Larsson i egenskap av regeringens 

särskilt sakkunniga utredare har dessutom auktoritet, etos att uttala sig med stark objektiv 

modalitet som konstituerar ytterligare sanning för läsaren. I diskursordningen framställs ett 

ideologiskt motstånd till LVM som samverkar med svångremdiskursen och en 

rättsosäkerhetsdiskurs konstrueras således i talet om LVM. Ideologiskt motstånd leder till 

etiska resonemang där socialarbetaren ställs inför ett etiskt dilemma mellan tvångsvård eller 

frivillig vård som länkas till socialarbetarens professionella förhållningssätt (Delin, 2011, 28 

augusti). Rättsosäkerhetsdiskursen rör sig inom den juridiska domänen men står i tät 

förbindelse med den socialpolitiska, byråkratiska och mediala domänen. I textdimensionen 

och i diskursiv praktik framträder vidare en dialektisk argumentation för en ökad 

medikalisering av missbruks- och beroendevården. Argumentationen stödjer sig på ett 

konsensusresonemang som framställer missbruk och beroende som en sjukdom (jmf. 

Bergmark, 2012; Hoffman et al, 2014; Fugelstad, 2015).   

 “Missbruk har i allt högre grad kommit att betraktas som sjukdomstillstånd och allt fler 

medicinska behandlingar har utvecklats. ” 

(Larsson, 2011, 29 april) 

”Beroende är en sjukdom som många behöver hjälp att hantera”  

(Larsson, 2011, 25 augusti) 

 

Artiklarna samt citaten ger uttryck för en av stark objektiv modalitet och genom att använda 

verben är och har så framställs sjukdom som sunt förnuft. Gerhard Larsson talar och handlar i 

egenskap av aktör och läsaren som mottagare påverkas således av framställning genom låg 

grad av transitivitet. Fokus ligger på mottagaren och inte aktören, (passivering). Verb och 

adjektiv som kan ge läsaren en förståelseram utelämnas och ersätts  med substantivet 

”sjukdom”, (nominalisering). Med empirin som utgångspunkt förefaller sjukdomssynen ha 

uppstått ur tomma intet som ett naturfenomen då motiveringen utelämnas i artiklarna. 

Kunskapssynen på beroende som en sjukdom framställs här utifrån ett dominerande, 

hegemoniskt förgivettagande och utifrån en tyst överenskommelse om att beroende är en 

sjukdom och objektiv sanning konstrueras således (Larsson, 2011, 29 april; Larsson, 2011, 25 

augusti).  
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Eftersom missbruk i allt högre grad har kommit att betraktas som ett sjukdomstillstånd är det 

viktigt att bredda  utbudet av läkemedelsbehandling säger Larsson (2010, 5 mars). Detta 

bottnar i sin tur i att allt fler medicinska behandlingar har utvecklats. I diskursiv praktik träder 

följaktligen en medikaliseringsdiskurs fram som i social praktik länkas till den medicinska 

domänen. Medikaliseringsdiskursen kan också ses i ljuset av en diskursordning som 

överlappas med vad som anses vara de mest effektiva behandlingsmetoder utifrån 

vetenskaplig evidens (jmf. Bergmark et al 2011; Bergmark, 2012). En utbredd medikalisering 

anses råda bot på den rättsosäkerhet som LVM förknippas med, vilket i sin tur samverkar med 

svångremdiskursen i diskursordningen.  

För att uppnå effektivitet och vetenskaplig evidens inom beroende- och missbruksvården 

anförs att det fodras tvärprofessionellt arbete för att effektivt möta missbruk som ett 

medicinskt och ett socialt problem (Larsson, 2010, 5 mars). Modaliteten ökar i styrka över tid 

och artiklarna utvecklas intertextuellt till att landstinget måste ta över missbruksvården. 

Därtill är lagstiftningen förlegad, eftersom lagen i första hand definierar missbruk som ett 

socialt problem (Larsson, 2011, 27 april). Beroende och missbruk är enligt utredaren en 

psykiatrisk diagnos som ska behandlas med ett kvalificerat behandlingsinnehåll med stöd av 

psykiatrisk tvångsvård [LPT] som erbjuder missbrukaren en mer flexibel vård till skillnad 

från LVM. Dessutom ligger förslaget i linje med den internationella utvecklingen av 

missbruksvården hävdar Larsson (2011, 29 april). 

Gerhard Larsson, tilldelas stort utrymme i talet om LVM och har således tolkningsföreträde i 

nyhetspressen. Larssons uttalande replikeras av ett antal debattörer som är kritiska till de 

förslag som utredaren lagt fram. I artikeln av Knape et al (2011, 2 maj), pendlar talet i sin 

helhet mellan stark, svag, subjektiv och objektiv modalitet och illustrerar således en 

inkonsekvens som står i kontrast till Larssons betydligt starkare modalitet och etos. Kritikerna 

talar inte med stark och objektiv modalitet utan återspeglar låg grad av interdiskursivitet. Då 

sociala orsaker och processer kring beroende- och missbruksproblematik utesluts i 

diskursordningen, så tar sig missbruksutredningens hegemoni sig uttryck i en diskursiv 

praktik som förespråkar medikalisering som universallösning vid destruktivt missbruk. 

Enligt, SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson (2011,13 oktober) är socialtjänsten påväg 

att förlora sitt viktigaste verktyg, LVM för att hjälpa de tyngsta missbrukarna. Istället för att 

föreslå en avveckling borde Larsson enligt Persson Göransson ha föreslagit raka motsatsen, 
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d.v.s. en förstärkning och utveckling av LVM-vården. På dagordningen står frågan om 

metadon och subutex och Ewa Persson Göransson talar vidare på följande sätt;  

”Gerhard Larsson tycks tro att läkemedelsassisterad substitutionsbehandling, som sjukvården 

erbjuder, löser missbrukarnas problem. Men om enbart metadon och subutex vore 

räddningen för dessa människor hade de för länge sedan varit räddade.”  

(Persson Göransson, 2011, 13 oktober) 

 

I debatten utmanas här diskursordningen och nollpunktsanspråket rubbas något för ett 

ögonblick. Socialtjänstens arbete med den enskilda individen i en vårdkedja förs upp på 

agendan. Medikaliseringsdiskursens baksidor illustreras och en kontextuell diskurs som 

förespråkar psykosociala behandlingsmetoder kämpar här om utrymmet i diskursordningen. 

De goda effekterna av läkemedelsbehandling har låtit vänta på sig hävdar Persson Göransson, 

då det blivit allt vanligare att unga människor tvångsomhändertas på grund av missbruk av 

just metadon och subutex. Bakgrundsfaktor är läckage och en svart marknad av medicin. 

Underhållsbehandling och utbyggnad av läkemedelsbehandling beskrivs inte enbart och 

ensamt vara räddningen för missbrukare (jmf, Fugelstad, 2015; Ågren, 2015). Tvångsvården 

måste gå via socialtjänsten där kompetensen om den enskilda individen finns, säger Persson 

Göransson (2011, 13 oktober). 

 

5.4 Tragiska fall 

På grund av återfall i missbruk och återkommande överdoser försökte Tommy Nilssons 

föräldrar få sin egen son tvångsomhändertagen med stöd av LVM. Omständigheterna kring 

Tommy Nilssons död (se RH 2011:27) fick stor medial uppmärksamhet och framställningen i 

nyhetspress konstruerar en mediepanik, där socialtjänstens kompetens starkt ifrågasätts (jmf. 

Pollak, 2001). Tommys ärende utvecklas intertextuellt i tryckt press när enhetschefen 

överklagar domen i Göteborgs tingsrätt till Hovrätten för Västra Sverige. Pressen framställer 

ensidigt Tommys ärende utifrån en händelseprocess då det i ”socialtjänst-Sverige” beskrivs 

råda stora oklarheter kring hur tvångslagstiftningen ska tillämpas. Nyhetspressen konstruerar 

sålunda Tommys död till en  juridisk oreda inom socialtjänsten med objektiva modaliteter.   

“ Frågan som rätten hade att ta ställning till, och som stora delar socialtjänst-Sverige gått 

och väntat på, var när LVM (lagen om vård av missbrukare) ska tillämpas.  Eller närmare 

bestämt : var går gränsen när en myndighet får använda tvång mot en enskild medborgare. 
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“Ett omfattande och fortgående missbruk” står det i lagen och att personen “löper uppenbar 

risk att förstöra sitt liv”.” 

(Lenken, 2009, 18 november) 

Domen beskrivs som ”vägledande” av Svedberg (2009, 19 januari). Domen anses följaktligen 

reda ut den förvirringen som råder på svenska socialkontor, när LVM ska tillämpas och var 

går gränsen närmare bestämt när en myndighet får använda tvång och när bör frivillig vård 

gå över i tvång? Medias konstruktion av Tommys ärende bidrar till att framställa 

socialtjänsten som främmande i relation till LVM-lagstiftningen. Lagstiftningen skildras 

fragmentariskt, när endast delar av generalindikationen och specialindikationen nämns i 

förbigående. LVM beskrivs inte begripligt för läsaren och framställningen präglas av både 

passivering och nominalisering. Andra potentiella diskurser som kan tänkas växelverka och 

överlappa i diskursordningen kommer inte upp till ytan och förblir således dolda, vilket 

indikerar en låg grad av interdiskursivitet. Nyhetspressen konstruerar här en bild av att 

socialarbetaren inte har professionskunskap om när eller hur LVM ska tillämpas. I social 

praktik kan detta tänkas påverka socialarbetarens professionella självkänsla likväl som 

allmänhetens bild av socialarbetare negativt (jmf. Lundström et al, 2004).        

I följande artikel och citat kommer svångremdiskursen åter upp på dagordningen samt en 

återkommande anhörigdiskurs som inom temat ”tragiska fall” är påtaglig då anhöriga ges 

medialt utrymme i nyhetspressen. ”Kompisgänget” från Hisingen är på väg att dö. Mammorna 

ser hjälplöst på medens deras söner äts upp  av ”missbruk”. Svångremdiskursen bekräftas i 

artikeln av en anonym källa som under lång tid arbetat både på socialkontor och inom 

öppenvård (Delin, 2011, 28 augusti).  

 

”Socialsekreterarna är under ett oerhört tryck ovanifrån att inte spräcka budget. Det är 

fruktansvärt om mammornas historier stämmer. Men jag har upplevt att ekonomin faktiskt 

spelar in i besluten. Det är väldigt dyrt med LVM.” 

(Delin, 2011, 28 augusti) 

 

 

I diskursiv praktik konstitueras här svångremdiskursen då den inte utmanas av andra kreativa 

eller vedertagna diskurser och således ses inga tecken på social förändring i 

samhällsprocessen. Det är inte bara anhöriga till missbrukare som kommer till uttryck i 

nyhetspress. Lars Perssons änka tilldelas också medialt utrymme. Socialarbetaren Lars 
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Persson ansågs vara för dyr för Krokom eftersom han var generös med löften och bidrag till 

sina klienter. Kommunen hade plötsligt en topp av kostsamma LVM-placeringar. Utan saklig 

grund eller med stöd i lag avskedades han. Till följd av detta hamnar han i en djup depression 

och Lars Persson tar sitt eget liv. Två chefer med ansvar för arbetsmiljön åtalades. I fokus 

stod en mellanchef och en socialchef, rekryterad från näringslivet för att få ordning på 

ekonomin (jmf Astvik et al, 2012). Budgetunderskottet på runt tio miljoner försvann således i 

ett nafs (Weigl, 2013, 13 november). Östersunds tingsrätt dömer både mellanchefen och 

socialchefen. Sålunda har de”…dels genom oaktsamhet, samt dels genom grov vårdslöshet 

orsakat Lars Perssons sjukdom och död” (Weigl, 2014, 23 februari).  

Weigls artiklar om Lars Persson tolkas här innehålla spår av svångremdiskursen, som också 

kan ses i ljuset av NPM, med begrepp som effektivitet och resultatstyrning (jmf. Bergmark et 

al, 2011; Ekendahl, 2011). Svångremdiskursen kan även påverka socialarbetare som använder 

LVM som ett komplement till SoL, då tillämningen av lagstiftningen förefaller vara 

förknippat med presumtiv risk för socialarbetare att göra sig impopulär bland de som ansvarar 

för budgeten. Även dessa artiklar präglas av en anhörigdiskurs då det i hög grad är Perssons 

änka som är pådrivande aktör.  

 

Vidare berättar systrarna Josefin och Christina att deras mamma fick ett beslut om tvångsvård 

och plats på ett LVM-hem. När LVM-vården upphörde smet deras mamma hem till en kompis 

i en annan kommun. Deras mamma har skrumplever, ett livshotande tillstånd vid  

alkoholmissbruk. Döttrarna är övertygade om att det är en resursfråga huruvida modern 

omhändertas eller inte med stöd av LVM. I kontakt med socialtjänst och socialjour får de 

besked om att ”de inget kan göra”, med anledning av att modern vistas i en annan kommun 

samt att de saknas bevis för att hon i dagsläget konsumerar alkohol (Tottmar, 2015, 13 

januari). 

 

”Vi kan inte göra något om vi inte vet med 100 procent att hon dricker. Kör henne till ett 

sjukhus, vi måste ha ett läkarutlåtande. Vi måste ha bevis för att hon druckit.” 

 

(Tottmar, 2015, 13 januari) 

 

Bosättningskommunens och vistelsekommunens ansvarsfördelning nämns överhuvudtaget 

inte i artikeln vilket tolkas som ett uttryck för passivering (jmf. 2a kap SoL). 

Svångremdiskursen bidrar här till att konstruera en anhörighetdiskurs som skärper anhörigas 
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ansvar för sina närstående med krav på att de ska uppbära hela bevisbördan. Socialtjänstens 

särskilda ansvar för missbrukare (jmf. 5 kap 9 § SoL) trollas sålunda bort i sammanhanget, 

och med betoningen på eget och personligt ansvar förskjuts ansvaret över på anhöriga (jmf. 

Törnqvist, 2009).  

 

5.5 Rättssäkerhet 

Döttrarnas rop på hjälp från samhället i tidigare redovisade artikel besvaras av Marcus Nydén, 

jurist på Socialstyrelsen. Han säger att avsaknaden av läkarintyg som i Josefin och Christinas 

mammas fall inte i sig är ett hinder för att ingripa med stöd av LVM, då socialnämnden även 

kan besluta om en läkarundersökning mot den enskildes vilja (Tottmar, 2015, 13 januari).  

”LVM är inte en lag som är ofelbart träder i kraft om vissa kriterier är uppfyllda det handlar 

om avvägningar. Socialtjänsten får bedöma i varje enskilt fall om läget är så allvarligt att det 

krävs ett ingripande enligt LVM. Den uppfattningen jag har fått är att de ofta först prövar 

frivillig vård” 

(Tottmar, 2015, 13 januari) 

 

Frivillighetsdiskursen gör sig påmind här, då Nydén i egenskap av jurist, delar med sig av sin 

egen uppfattning om att socialtjänsten ofta först prövar frivillig vård. Å ena sidan ligger detta 

helt i linje med principen om självbestämmande enligt SoL och 2 § LVM. Å andra sidan 

anges i lagtext att LVM ska tillämpas då rekvisiten är uppfyllda och tvångsvård är således 

under vissa förutsättningar obligatorisk och överordnad principen om självbestämmande (jmf. 

Prop.1981/82:8, s. 52). När socialtjänsten och socialjouren säger att man ”inget kan göra”  

frångås principen om att göra en bedömning i varje enskilt fall. Att detta vanligen kräver ett 

möte med den enskilde individen förbises. Socialtjänsten som ansvarig aktör suddas bort från 

händelseprocessen då kommuners eller vistelsekommuners ansvarsfördelning passiveras i 

textdimensionen. Anhöriga likväl som läsare delges exempelvis inte information om att 

myndigheter har serviceskyldighet, då myndigheter har informationsplikt gentemot enskilda 

medborgare (jmf. 4 § FL). 

 

Rättsosäkerheten spinner vidare intertextuellt, då färre får missbruksvårdvård i Stockholm än i 

Göteborg (Tottmar, 2015, 13 januari). LVM framställs ännu en gång som en professionell 

omständighet och lokalt fenomen. Göteborg lägger fyra gånger mer pengar per invånare på 
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vården än Stockholm. Jahja Zeqiraj ordförande i västra Hisingens stadsdelsnämnd säger att i 

Stockholm har man fokuserat mer på frivilliga insatser (Tottmar, 2015, 14 januari). 

 

”I många andra delar av landet inväntar man den enskildes samtycke trots att det i 

lejonparten av ärendena finns ett vårdbehov och att ingripande enligt LVM är tillämpligt” 

 

(Tottmar, 2015, 14 januari) 

 

Zeqiraj hänvisar till regeringens missbruksutredning där utredaren Gerhard Larsson 2011 

påtalar 

 

”Tillgången på vård avgörs i dag av var en person är bosatt. Därtill är rättstillämpningen 

inte rättssäker, vilket avspeglas i att användningen av tvångsvård varierar kraftigt mellan 

kommuner med likvärdiga behov” 

(Tottmar, 2015, 14 januari) 

 

Detta visar på hög grad av intertextualitet då utredningen citeras ordagrant. I diskursiv praktik 

konstitueras här frivillighetdiskursen och svångremdiskursen, vilket i sin tur konstruerar 

rättsosäkerhetsdiskursen med en låg grad av interdiskursivitet. I diskursiv praktik uppstår 

”status quo” utan tecken på förändring i diskursordningen. Detta spåras till den 

socialpolitiska, byråkratiska och juridiska domänen som i social praktik innebär att LVM inte 

tillämpas enligt lagstiftarens intentioner. Med utgångspunkt i frivillighetdiskursen och 

svångremdiskursen avvaktar kommuner med stram och sårbar budget in i det längsta med att 

ingripa och runt LVM konstrueras en rättsosäkerhetsdiskurs som bidrar till en akutdiskurs 

(jmf Gustafsson, 2001: Palm, 2007, 2009; Storbjörk, 2010; Runquist, 2012). ”Status quo” 

består sålunda i diskursordningen utan tecken på förändring i social praktik.  

 

5.6 Human drogpolitik & Narkotikadödlighet  

Temat inleds med en artikel skriven av Sonja Wallbom RFHL:s ordförande (2007, 2 

september). Wallbom berättar om Felicia som var heroinist och målar upp ett tragiskt livsöde 

kantat av drogberoende sedan tidiga tonåren. Vid 22 års ålder tvångsomhändertas Felicia för 

första gången med stöd av LVM. Retoriken i artikeln gör här en helomvändning med stark 

modalitet som i artikeln utvecklas till ett brandtal för en humanare missbruksvård. Svensk 

narkomanvård måste enligt Wallbom sätta resultatet för brukaren i fokus. Socialarbetare 

framställs av Wallbom som misstänksamma kontrollörer. Ett kontrollbehov som slår ut redan 

utslagna från läkemedelsbehandling (Wallbom, 2007, 2 september). Wallbom använder sig 

således av Felicias tragiska livsöde för att framföra en ideologisk ståndpunkt.  
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I en debattartikel av Jörgen Svidén, direktör vid European cities against drugs [ECAD], talas 

det om att vården för missbrukare är eftersatt. Därtill är tvångsvård enligt LVM en 

nedprioriterad insats från kommunernas sida trots att åtskilliga narkomaner är i behov av 

insatser. Många narkomaner lämnas enligt Svidén vind för våg i sitt missbruk utan att 

myndigheterna ingriper. Förutom riktad kritik mot socialtjänsten riktas även kritiken mot 

sjuk- och hälsovården (Svidén, 2009, 4 februari). 

 

 ”I ett antal landsting erbjuds inte relevanta insatser för missbrukare, av främst ideologiska 

skäl, trots att en enad forskning talar för behandlingsmetodernas goda effekter”  

 

(Svidén, 2009, 4 februari) 

 

Svidén förespråkar en humanare drogpolitik och talar om läkemedelsbehandling som en 

relevant insats för missbrukare. I diskursiv praktik tolkas citatet kritiskt, då 

underhållsbehandling upprepat i empirin beskrivs som en universallösning för beroende och 

missbruksvården. En lösning som står i tät förbindelse med medikaliseringsdiskursen. I social 

praktik spåras diskursen till den medicinska domänen med vetenskapliga argument och 

resonemang om EBP. Svidén är därtill kritisk mot den medicinska domänen som på 

ideologiska grunder inte erbjuder narkomaner medicin som behandlingsmetod, vilket i sin tur 

utgår från ett tyst diskursivt förgivettagande om att missbruk är en sjukdom. I samma veva 

som missbruksutredningen rullar i tablåerna lyfter Adam Cwejman m.fl. debatten om 

skadebegränsande åtgärder. Missbruksutredningen betonar att läkemedel för behandling av 

alkohol- och narkotikaberoende måste utnyttjas mer och spridas över hela landet. 

Missbruksvård måste baseras på vetenskap säger Cwejman. Många gånger är minskad 

dödlighet och förbättrad social situation ifråga om kriminalitet, boende och försörjning både 

rimligare och bättre behandlingsmål än kategoriska krav på nykterhet och drogfrihet.  

 

” Tusentals människor har gått en alltför tidig död till mötes när politiskt korrekta men 

ineffektiva insatser getts företräde framför insatser med dokumenterade effekter[…] Den 

höga svenska narkotikadödligheten är till stor del en följd av att vi avstått från att använda 

oss av effektiva skadebegränsande åtgärder. Det är skamligt, och ovärdig en modern 

välfärdsstat.”  

(Cwejman et al, 2011, 10 april) 

 

 

I textdimensionen beskrivs politiskt korrekta och ineffektiva insatser som orsak till den ökade 

narkotikadödligheten. Vad som är politiskt korrekt, nolltolerans och ineffektivt, LVM antas 
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som underförstått med låg grad av transivitet genom att utesluta verb och adjektiv, 

(nominalisering). Vad som utgör en ”modern välfärdsstat” ideologiskt utelämnas, 

(passivering). I diskursiv praktik ligger fokus på skadebegränsningars effektivitet och således 

utelämnas andra behandlingsalternativ i diskursordningen. I diskursiv praktik framställs 

medikaliseringsdiskursen som sunt förnuft då konstruktionen uttrycker ”är man sjuk ska man 

självklart ha medicin”. Medikaliseringsdiskursen spåras till den medicinska och 

narkotikapolitiska domänen. En ”modern välfärdsstat” kopplas därför i artikeln samman med 

en liberal drogpolitik och ideologi, som betonar den fria viljan och den enskilda individens 

ansvar.  

EU-politikern Christina Gynnå Oguz förhåller sig kritisk till kriminaliseringen av 

användningen av narkotika och ordvalen som beskriver politikens mål. Mål som uttrycker en 

tilltro till rättsväsendet och tvångets kraft. Hon menar att LVM under längre tid utan 

klienternas samtycke är ovärdigt och strider mot mänskliga rättigheter och medicinsk etik 

(Gynnå Oguz, 2014, 12 oktober).  

”Språkets betydelse ska inte underskattas då det är skillnad på att få veta att man lider av en 

beroendesjukdom och kallas missbrukare[…] Sverige hör till de få länder som inte talar om 

beroende som en sjukdom[…]Vi behöver en tredje vägens politik. En politik som vilar på 

aktuell kunskap om beroendets mekanismer och som behandlar människor med 

missbruksproblematik med värdighet och utifrån samma sociala och medicinska etik som 

gäller för andra.”  

(Gynnå Oguz, 2014, 12 oktober) 

Gynnå Oguz betonar språkets betydelse och anser att Sverige behöver en tredje vägens politik 

som vilar på aktuell kunskap. Vad aktuell kunskap är utesluts dock i artikeln, (passivering). 

Missbrukare lider av en sjukdom. Beroendesjukdom bör således behandlas med samma 

sociala och medicinska etik som gäller för alla andra med en sjukdomsbestämning. Gynnå 

Oguz argumentation likställer missbruksproblematik med andra sjukdomstillstånd som 

exempelvis de diabetiker som är beroende av insulin. I diskursordningen förespråkas 

medikaliseringsdiskursen som bottnar i en biologisk kunskapssyn på beroendets mekanismer. 

Missbruk beror följaktligen på en kemisk obalans i hjärnan (jmf. Bergmark, 2012; Fugelstad, 

2015; Ågren,2015).      

 



51 
 

Parallellt med talet om en humanare svensk drogpolitik ökar narkotikadödligheten i Sverige. 

Waffa, 26 hittades död i en källare efter en heroinöverdos (Divinyi, 2014, 5 oktober). Leon 21 

hittas död i sin säng på ett drogfritt stödboende. Nyhetspressen angriper narkotikadödligheten 

genom försök att skapa moral- och mediepanik (jmf. Cohen, 1972; Pollak, 2001). Staffan 

Hübinette m.fl. talar om att det är hög tid att agera mot narkotikadöden och att det är särskilt 

viktigt att kostnaderna för LVM-vården sjunker kraftigt. Göran Perssons regering (S) tog fram 

resurser för detta som gjorde stor nytta genom - ”Ett kontrakt för livet”. Det är nu hög tid att 

börja agera, det handlar om liv och inte en dag får gå förlorad säger Hübinette m.fl. 

 

“Vi har idag en situation där såväl illegala opioider som opioidbaserade läkemedel är vanligt 

förekommande och förhållandevis billiga med katastrofala följder som konsekvens.” 

 

(Hübinette et al, 2015, 21 juni) 

 

 

Hübinette m.fl. försöker belysa medikaliseringens avigsidor och prövar således att rubba 

nollpunktsanspråket. Replik på artikeln låter inte vänta på sig. Infektionsläkarna Martin 

Kåberg och Marianne Alanko Blomé säger att narkotikadödligheten är som störst för dem 

som står utanför behandlingen eller som mot sin vilja skrivits ut från behandlingen. 

Tvångsåtgärder bör inte ses som en garanti mot fortsatt missbruk. Underhållsbehandling vid 

opiatberoende är redan en av de mest kontrollerade. Socialstyrelsen föreslår istället att 

programmen nu ska göras mer tillgängliga (Kåberg et al, 2015, 25 juni; jmf. Ekendahl, 2011; 

Ågren, 2015) 

 

5.7 Sammanfattande analys 

Vi menar att det finns en potentiell strid i nyhetspressen om hur tvångsvårdslagstiftning och 

tvångsvård av missbrukare ska framställas som samhällsfenomen. Tydligt i talet om LVM i 

nyhetspressen är att olika experter kämpar om tolkningsföreträde i diskursordningen. 

Experterna representerar olika kunskapssyn på missbruk och således tvångsvårdslagstiftning 

och tvångsvård av missbrukare som insats.  

 

Påtagligt i talet om LVM är den totala frånvaron av klienter inom beroende- och 

missbruksvård som överhuvudtaget inte ges medialt utrymme. Enskilda och grupper som 

berörs direkt av tvångslagstiftningen marginaliseras således i nyhetspressen. I makroversionen 

av socialkonstruktivism omspänns språket av konstruktiv makt där den diskursiva makten 
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spelar en central roll eftersom ensamma individer och grupper inte har möjlighet att 

åstadkomma social förändring. Detta leder in på resonemang om sambandet mellan kunskap 

och sociala processer, vilket bottnar i ojämlika  maktförhållanden som leder till konsekvenser 

i social praktik (jmf. Burr, 2003). Om social förändring ska vara möjlig krävs hög grad av 

interdiskursivitet i diskursordningen på makronivå för att i social praktik nå fram till den 

socialpolitiska och byråkratiska domänen (jmf. Fairclough i Winther Jørgensen et al, 2000). 

Missbrukare och deras anhöriga har därför inte makt att rubba diskursordningen.  

  

5.8 Resultat 

Syftet med studien har varit att undersöka hur LVM konstrueras i svensk nyhetspress d.v.s. 

hur tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård som insats konstrueras och på vilket sätt olika 

mediediskurser påverkar konstruktionen av tvångsvårdslagstiftningen och tvångsvård av 

missbrukare. Tvångsvård av missbrukare framställs i nyhetspress som både kostsam, 

ineffektiv och rättsosäker. Frivillig beroende- och missbruksvård konstrueras till ett upphöjt 

ideal i relation till tvång. Ur dessa dialektiska framställningar urskiljs en övergripande 

svångremsdiskurs som bidrar till en frivillig-,  rättsosäkerhets-, medikaliserings-, akut- och en 

anhörigdiskurs. LVM som samhällsfenomen berör en rad olika aktörer som kommer till tals i 

empirin. LVM rör sig också inom olika forskningsfält som har olika kunskapssyn på beroende 

och missbruk vilket färgar av sig i talet om tvångsvårdslagstiftning och hur tvångsvård 

konstrueras och framställs i nyhetspress. Talet om LVM förs sålunda inom flera olika sociala 

domäner.  

 

5.8.1 Hur konstrueras tvångsvårdslagstiftning & tvångsvård av missbrukare   

som insats i svensk nyhetspress? 
 

Tvångsvårdslagstiftningen framställs å ena sidan mycket förenklat i nyhetspressen, då 

tvångsvårdslagstiftningen inte förklaras begripligt. Å andra sidan beskrivs lagstiftningen som 

synnerligen svårbegriplig då det i ”socialtjänst-Sverige” råder stora oklarheter kring hur och 

när LVM ska tillämpas i praktiken. Tvångsvårdslagstiftningen konstrueras i nyhetspressen på 

detta sätt till en juridisk oreda. Socialarbetaren anses inte ha den  professionskunskap som 

krävs för att veta hur eller när det är aktuellt att ansöka om ett LVM för sina klienter. 

Principen om frivillighet och självbestämmande i enlighet med SoL framställs som ett 

professionellt handlingsalternativ gentemot att tillämpa LVM i enlighet med 

ändamålsprincipen. I nyhetspressen konstrueras en frivillighetsdiskurs som upphöjt ideal 
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kontra tvångsvård. Därtill framställs tvångsvårdslagstiftning som högaktuell vid extremt 

kritiska lägen då nyhetspressen framställer LVM som en akutlag som i huvudsak ska rädda 

liv. Kring LVM konstrueras här en akutdiskurs som i sin tur bottnar i en resursbrist inom 

offentlig sektor. Resursbristen anses bidra till att kommuner med stram och sårbar budget 

avvaktar in i det längsta med att ansöka om LVM och runt tvångsvårdslagstiftningen 

framträder en rättsosäkerhetsdiskurs som i sin tur angränsar en frivillighetsdiskurs och en 

akutdiskurs. I nyhetspressens framställning av tvångsvård av missbrukare som insats 

konstitueras sammantaget svångremdiskursen som en överordnad diskurs som bidrar till samt 

växelverkar med de tidigare refererade diskurserna. 

Resultatet pekar också på att tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård står i tät förbindelse med 

den stora diskursen om ”missbruk”. Denna diskurs finner sin grund i ett tyst förgivettagande 

om att missbruk är en ”sjukdom” som bäst bör behandlas med medicinska interventioner. I 

nyhetspress återfinns en diskursiv kamp mellan läkemedelsassisterad rehabilitering av 

opiatberoende, LARO och LVM-vård. I kampen om tolkningsföreträde framträder en 

medikaliseringsdiskurs som förespråkar läkemedelsbehandling och en kontextuell diskurs 

som betonar psykosociala behandlingsmetoder tystas ned. Resursförbrukning inom offentlig 

sektor är central och kostsamma välfärdstjänster såsom tvångsvård omspänns av 

svångremspolitiken. Svångremsdiskursen kan påverka bedömningen vid dyra interventioner 

som LVM. Även socialarbetares låga tilltro till tvångsvårdens positiva effekter samt att 

tvångsvård inte är effektivare än den frivilliga vården kan även tänkas påverka socialarbetares 

beslut att ansöka om vård (Runquist, 2012; Gerdner et al, 2011).  

 

5.8.2 Hur och på vilket sätt kan olika diskurser påverka konstruktionen av 

tvångsvårdslagstiftning & tvångsvård av missbrukare?  
 

Tidigare forskning pekar på att medias framställning påverkar socialarbetares och politikers 

inställning och attityder till ett samhällsfenomen. Vid en LVM-utredning kan detta tänkas 

påverka bedömning vid beslut om insats. Medierapporteringens genomslag på den offentliga 

arenan påverkar även den inre arenan och således även praktiskt socialt arbete. I takt med att 

socialt arbete förändras så justeras även ståndpunkter och värderingar hos dess utövare 

(Brunnberg, 2001). Detta kopplas vidare samman med det sociala arbetets kontextuella 

förutsättningar, där politiker och ledningspersonal är överens om att samma prestationer ska 

utföras med mindre resurser, enligt styrningsregimen NPM (Astvik et al, 2012).  
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I nyhetspressen framträder, som nämnts ovan en diskursiv kamp mellan LVM och LARO. I 

nyhetspressen förfäktas en medikaliseringsdiskurs som i social praktik anses ha lett till en 

ökad narkotikadödlighet. Detta har skett parallellt med utbyggnaden av LARO. LVM är i 

relation till LARO kostsam och saknar därtill vetenskaplig evidens till skillnad från LARO. I 

spåren av en ökad individualisering tycks samhället till viss del frånsäga sig det ansvar som 

vilar på socialtjänsten som samhällets yttersta skyddsnät, särskilt för de mest utsatta 

missbrukarna. Klienter som är berörda av tvångsvårdslagstiftningen marginaliseras i talet om 

tvångsvård. Deras åsikter och synpunkter utesluts då media sätter dagordningen. En 

anhörigdiskurs identifieras som bottnar i en individualiserad människosyn som betonar den 

enskilde individens ansvar. I talet om tvångsvård konstitueras svångremsdiskursen i ett uttalat 

konsensus resonemang om att tvångsvård är dyrt för enskilda kommuner. 

Svångremsdiskursen bidrar i sin tur till konstruktionen av en frivillighet-, rättsosäkerhets-, 

medikaliserings-, akut- och anhörigdiskurs. Likväl som diskurserna är självständiga 

växelverkar och överlappar samtliga diskurser varandra, men svångremdiskursen har en 

särställning i diskursordningen.  

6. Resultatdiskussion  

Som tidigare nämnts står LVM i tät förbindelse med missbruksdiskursen, som bottnar i ett 

tyst förgivettagande om att missbruk är en sjukdom. Vad som räknas som sjukdom är i 

grunden en social konstruktion. Vad som anses vara sjukt respektive friskt förändras i relation 

till tid, rum och plats, utifrån kulturell och historisk kontext (jmf. Burr, 2003). Ett konkret 

exempel på detta är att år 1944 avkriminaliserades homosexualitet och kom att betraktas som 

en mentalsjukdom fram till 1979.  

Å ena sidan ligger tidigare forskning av Bergmark (2012) och Fugelstad (2015) i linje med 

vår studies resultat som pekar på en medikaliseringsprocess av beroende- och 

missbruksvården. Å andra sida belyser Hoffman et al (2014) att den kontextuella diskursen 

som förespråkar psykosociala behandlingsmetoder inte fungerar, då 75 %  återfaller i 

missbruk inom ett år. Deras studie hävdar att LARO utan tvekan är den mest välfungerande 

behandlingen, med väldokumenterad evidens.  

Det ställs höga krav på att det sociala arbetets insatser ska vara evidensbaserade (Bergmark et 

al, 2011; Ekendahl, 2011). Då förebilden för EBP är evidensbaserad medicin, kan det falla sig 
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naturligt att även socialt arbete i allt större utsträckning följer den medicinska domänens 

doktriner. För att säkerställa EBP inom missbruksvården förespråkas LARO. Sålunda frångås 

psykosociala behandlingsprogram till förmån för en medikalisering av svensk beroende- och 

missbruksvård, där skadebegränsande åtgärder premieras framför målsättningen om nykterhet 

och drogfrihet (Ågren, 2015). Missbruksvårdens medikalisering återspeglas i 

missbruksutredningen SOU (2011:35) och Socialstyrelsens riktlinjer för beroende och 

missbruksvård (Socialstyrelsen, 2015). Trots att Missbruksutredningens förslag avvisades har 

den i hög grad fortsatt att påverka talet kring beroende- och missbruksvården och tvångsvård, 

vilket också återspeglas i Socialstyrelsens nya riktlinjer.  

I nyhetspressen konstrueras en medikaliseringsdiskurs, som stärker läkemedelsindustrins 

marknadsföring av läkemedel som behandling (Fugelstad, 2015). Sällan framställs baksidorna 

av en utbyggd läkemedelsbehandling i nyhetspressen. Tidigare forskning pekar på ett 

orsakssamband mellan utbyggnaden av LARO och de senaste årens ökade narkotikadödlighet. 

Som en följd av en medikaliseringsprocess har ett omfattande läckage av starka opioida 

läkemedel blivit tillgängliga på svarta marknaden, vilket i sin tur bidragit till en prisdumpning 

av heroin. Sammantaget har medikaliseringsdiskursen bidragit till en ökad tillgänglighet av 

narkotika på svarta marknaden såväl som den även bidragit till den ökade 

narkotikadödligheten (Fugelstad, 2015; Ågren, 2015).  

Medikaliseringsdiskursen kan ses i ljuset av svångremsdiskursen och vice versa, då 

författarna av denna studie inte kan undgå att ana ekonomiska drivkrafter som ett dolt motiv 

till medikaliseringen av beroende- och missbruksvården. Eftersom medicinsk forskning 

erbjuder en högre grad av vetenskaplig evidens (SBU, 2001; Bergmark, 2012), då det inte 

finns nationella effektstudier om tvångsvård (Gerdner et al, 2011). Således faller det sig 

naturligt ur evidenssynpunkt att behandla missbruksproblematik med läkemedel. Då man är 

sjuk ska man ha medicin det är ju sunt förnuft.  

Svångremdiskursen bidrar även till en rättsosäkerhetsdiskurs, då LVM tillämpas i varierande 

omfattning mellan kommunerna i landet (Palm, 2007, 2009; Storbjörk, 2010; Runquist, 2012). 

LVM-vård är kostsam för enskilda kommuner med sårbar budget. Enligt Gustafsson (2001) 

påverkar sparivern socialtjänstens inställning och förhållningssätt till att ansöka om 

tvångsvård, trots att detta vårdbehov finns bland klienterna. I nyhetspressen framställs och 

konstrueras LVM till en akutlag som i huvudsak ska rädda liv och står i stark kontrast till 
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lagstiftarens intentioner som uttrycker LVM som en vårdlag (Gustafsson, 2001; Runquist, 

2012). LVM:s 13 § som behandlar akuta omhändertaganden, ska vara en undantagsåtgärd 

men har snarare blivit huvudregel, detta återspeglas även i den senaste statistiken från SiS 

(2014).  

I nyhetspress framställs frivillig vård som ett upphöjt ideal med stark förankring i lag såväl 

som ett ideologiskt motstånd till tvångsvård. Förmågan att kunna motivera klienten till 

behandling framställs som en universallösning, där socialarbetarens förmåga att reformera 

klientens inställning till vård och behandling konstrueras till en professions dygd. Indirekt kan 

ansökan om LVM-vård bedömas som ett misslyckande. Författarna till denna studie skönjer 

härigenom att tvångsvård kan uppfattas som ett oprofessionellt handlingsalternativ inom den 

byråkratiska domänen. I nyhetspress kommer detta till utryck i artikelserien om 

socialarbetaren Lars Persson som väl illustrerar hur stark reaktionen var då han frångick 

svångremspolitik och frivillighet som dygder. Frivillighetdiskursen växelverkar följaktligen 

med svångremdiskursen. Då åtstramningar inom beroende- och missbruksvården gör sig 

gällande tycks frivilligdiskursen fylla det bedrägliga syftet att maskera svångremdiskursen 

genom att omskriva kommuners resursbrist till frivillig vård kontra dyr tvångsvård. 

 

Dyr tvångsvård framställs också diskursivt i nyhetspressens konstruktion av anhörigdiskursen. 

I nyhetspress konstrueras anhöriga till att bli missbrukares språkrör, då missbrukarnas egen 

röst marginaliseras och inte förs upp på dagordningen. Anhöriga har till viss del ett 

symbolvärde medialt, där de allt som oftast intar rollen som medias förlängda arm i försök till 

att väcka medie- och moralpanik (Pollak, 2001; Cohen, 1972). Därutöver konstrueras 

anhörigdiskursen genom beskrivningar av socialtjänstens undfallenhet att ta beslut, där ett 

större ansvar tilldelas anhöriga.  

 

Eftersom svångremdiskursen växelverkar med övriga identifierade diskurser överlappar de 

därigenom flera olika sociala domäner: den socialpolitiska, byråkratiska, juridiska, mediala 

samt intresseorganisatoriska domänen. Som enskild individ eller som grupp finns det sålunda 

minimala möjligheter att åstadkomma social förändring och utmana den rådande hegemonin, 

genom exempelvis resurstilldelning, resursfördelning, politiska beslut eller lagreform (Burr, 

2003). Anhöriga är i sitt hopp om förändring därför i beroendeställning till hur media 

konstruerar och definierar deras utsagor som ett socialt problem (Brunnberg, 2001; Petersson 

et al, 1990). 
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Nyhetspressens konstruktion av tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård av missbrukare får 

således konsekvenser för dem som lagen ämnar vårda i social praktiken. Då 

läkemedelsbehandling ensidigt förespråkas genom en begränsad samtalsordning tystas den 

kontextuella diskursen och tvångsvård som insats ned. För att hjälpa de mest grava och 

marginaliserade missbrukarna blir samhällets svar opioida läkemedel vilket ofta innebär 

livslång behandling och kontroll. Enligt studiens författare handlar det i grunden om hur 

mycket vård av missbrukare är ekonomiskt försvarbart givet kravet att hålla budget, samt 

vilken välfärd majoriteten av Sveriges befolkning vi vill ha på längre sikt?   

 

6.1 Metoddiskussion 

KDA saknar en entydig beskrivning för hur den praktiskt ska operationaliseras. Metoden är 

sålunda flexibel eftersom forskaren till stor del konstruerar analysen med stöd av egna utvalda 

analysverktyg, anpassade till studiens syfte och frågeställningar. Vi är följaktligen 

medkonstruktörer till hur LVM framställs och konstrueras i nyhetspress. Detta innebär att vår 

analys och tolkning av empirin bara är en av många möjliga tolkningar (Winther Jørgensen et 

al, 2000). En återkommande problematik inom Faircloughs modell är i detta hänseende dess 

omfattning och tillika brist på att ge användaren en redan utformad mall för hur den tredje 

dimensionen bör angripas. Under analys av materialet har sociala domäner utöver den 

socialpolitiska och byråkratiska/sociala arbetets domän framträtt. För att analysera dessa 

övriga domäner har det under arbetets gång uppenbarat sig att ytterligare social eller kulturell 

teori krävts för att stödja analysen av Faircloughs tredje dimension. En brist i vår studie blir 

sålunda att vi inte kan undersöka diskursordningen i de övriga domänerna och följaktligen  

kan vi inte uttala oss om hegemonin i dessa. Däremot har vi kunnat besvara studiens syfte och 

frågeställning med stöd av Faircloughs tredimensionella modell. 

 

6.2 Vidare forskning 

Då vi inte kunnat finna några tidigare studier som analyserar LVM i nyhetspress med stöd av 

KDA som metodologiskt och teoretiskt verktyg bör således ytterligare empiri utöver 

nyhetspress undersöka LVM diskursivt, förslagsvis i fackpress. Detta för att exempelvis 

vidare studera hur tvångsvårdslagstiftning och tvångsvård av missbrukare framställs och 

konstrueras. Då denna studie har åskådliggjort att talet om LVM kan spåras till olika sociala 

domäner är det vidare av intresse att studera olika sociala institutioner med olika kunskapssyn 

på beroende- och missbruk. Därutöver krävs ytterligare teoretiska perspektiv för att inom 
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respektive domän kunna analysera diskursordningens hegemoni inom respektive social 

praktik, förslagsvis nyinstitutionell organisationsteori.  
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Bilaga 1 

Vem kommer till tals - Vem säger vad - I vilket sammanhang & tema? 

 

A;1: Rubrik: Sprututbyten ska följas av missbruksvård 

Publikation: Sydsvenskan 

Datum: 2006-02-12 

Publicist: Thomasson Therese, journalist 

Tema: Ett kontrakt för livet 

Vem/Vilka talar:  
Morgan Johansson S-politiker och folkhälsominister 

Gunnar Nordberg, enhetschef på socialförvaltningen i Lund 

Kent Gullstrand, Chef för avd. för vuxna i Lund  

Johansson talar om billigare tvångsvård (Johansson). Vi behöver inga subventioner, vi är 

duktiga på frivilliga vägar i Lund (Nordberg). Vi följer lagen, vi tvångsomhändertar inte för 

att det är billigare, vi följer lagstiftningen (Gullstrand).  

 

A;2: Rubrik: Hårt tryck för vård för missbrukare     

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2006-02-23 

Publicist: Svensson Björn, journalist 

Tema: Ett kontrakt för livet 

Vem/Vilka talar:  
Eva-Lotta Ardermark, institutionschef för Runnargården i Örebro. 

Tomas Ring, Chef för enheten av vård- och behandling, SiS  

Kraftig ökning av tvångsvård efter ”kontrakt för livet”. Missbrukare har länge varit en 

eftersatt grupp. De riskerar att dö i förtid om de inte får vård. Ett kontrakt för livet blir en 

livlina. Det har blivit politiskt gångbart att satsa på missbrukare (Ardermark). 

När staten ställde upp med pengar fick kommunerna råd att skicka missbrukare till vård. Vård 

som kan utgöra skillnaden mellan liv och död (Svensson). Det är knökfullt på institutionerna 

(Ring). 

 

A;3 Rubrik: Fler missbrukare tvångsvårdas            

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2006-07-24 

Publicist: Swanberg Linda, journalist 

Tema: Ett kontrakt för livet 

Vem/Vilka talar:  
Birgitta Hettne, Socialkonsulent och författare till Länsstyrelsens rapport. ” Olika 

förklaringar bakom den ökade LVM-placeringar. Bl.a. Tommy Nilsson och Kontrakt för livet. 

Akuta omhändertaganden, kostnadsfråga, frivillig vård istället för LVM. Ökning i Göteborg. 

På många håll finns fortfarande ett motstånd mot att tvinga vuxna personer till vård och man 

väljer att agera först när det blir akut. Det är också en kostnadsfråga. Så länge det är möjligt 

försöker man med frivillig vård istället för att ansöka om LVM. Det är jättealarmerande och 

visar på att socialtjänsten måste komma in i ett tidigare skede. I de flesta fall rör det sig ju om 

unga personer, de ska inte få gå så lång tid i sitt missbruk innan de får vård (Hettne). 
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A;4: Rubrik: Felicia är död -  Stämplad av samhället som icke duglig              

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2007-09-02 

Publicist: Wallbom Sonja, debattör 

Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Sonja Wallbom, (företräder intresseorganisation ) skriver om Felicia (fingerat namn), 

heroinist som avled 35 år gammal. Handlar om de stränga regler som gäller för missbrukare 

vid substitutionsbehandling (LARO). Konsekvensen av svensksocial- och narkotikapolitik är 

att det skapas en praktik fylld av krav och motprestationer och som nedtonar behovet och 

betydelsen av mellanmänskliga möten. Kraven blir hot, om tvångsvård, om indraget 

ekonomiskt stöd. I praktiken kommer det sociala arbetet att handla om att Den andra ska visa 

sig duglig för att få mat, boende och behandling. Inlåsningen efter ett återfall blev outhärdlig, 

hon avvek och självmedicinerade (Wallbom). 

 

A;5: Rubrik: Kontrakt bra för missbrukare 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum: 2008-06-02 

Publicist: Ekström Patrik, journalist 

Tema: Ett kontrakt för livet 

Vem/Vilka talar: 
Therese Reitan, forskningsledare på SiS. 

Ewa Persson Göransson, Generaldirektör på SiS 

Kenneth Johansson  Ordf. i  riksdagens socialutskott 

(Utvärdering av ”Ett kontrakt för livet”) Kontrakt för livet funkar!!! 

(jmf. Runquist, 2012; Gustafsson, 2001. Slutsatser om brister i eftervård utifrån ”Ett kontrakt 

för livet -avtal” den dystra statistiken har väsentligt förbättrats (Reitan). 

 

A;6: Rubrik: Bra med rättslig prövning   

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2008- 06-05 

Publicist: Nyman Jan, journalist 

Tema: Tragiska fall 

Vem/Vilka talar: 
Dario, A Espiga (S) ordf. för Göteborgs sociala resursnämnd. 

Thomas Mattsson, försvarsadvokat. 

Per-Olof Forsblom, ordf. i föreningen Sveriges socialchefer. 

Elinor Bylund, chef för individ och familjeomsorgen i Örgryte. 

Christin Johansson, ordf. Akademikerförbundet SSR. 

Vi har en legitimitetskris inom socialtjänsten i och med att de här bristerna i handläggningen 

rullar i massmedia. Det är klart att ett åtal spär ju på den bilden (Forsblom). Det är svåra 

bedömningar i många lägen inom missbruksområdet, eftersom vi har en lagstiftning som 

säger att vi ska arbeta utifrån frivillighet i första hand och endast i undantagsfall tillgripa 

tvångslagstiftning. Exakt var den gränsen går är svårt att säga (Bylund). Christin Johansson, 

ordförande i SSR, tycker det är viktigt att allmänheten känner förtroende för socialtjänsten 

och att det finns en möjlighet att anmäla felaktigheter. Hon menar att åtalet visar vilket 

oerhört ansvar som socialtjänstchefer och handläggare har i sin myndighetsutövning för att 

exempelvis kunna ingripa mot den enskildes vilja (Johansson). (Återgivet av journalist; jmf. 

Lundström et al, 2004) ”… Men man kan sätta frågetecken i kanten för vilka förutsättningar 

våra medlemmar har att leva upp till detta. Många beskriver idag en arbetssituation som är 
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fullständigt orimlig, att det är svårt att leva upp till socialtjänstlagen på grund av den ökade 

arbetsbelastningen (Johansson). 

                                                                                                                          

A;7: Rubrik: Tommy fick ingen hjälp 

Publikation: Expressen 

Datum: 2009-01-19 

Publicist: Svedberg Tommy, journalist 

Tema: Tragiska fall 

Vem/Vilka talar: 
Ingrid och Ulf Nilsson, Tommys föräldrar. 

Tommys socialsekreterare tyckte att det var rätt att begära LVM, men agerade inte. Ingen 

anmälan lämnades in (se RH 2011:27). Socialsekreteraren fick väl inget stöd uppifrån. Jag 

tror det var en fråga om pengar. Jag vet inte om Tommy varit i livet idag om socialtjänsten 

agerat annorlunda. Men han borde i alla fall ha fått chansen (U. Nilsson). 

 

A;8: Rubrik: Vården för missbrukare eftersatt 

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2009-02-04 

Publicist: Svidén Jörgen, debattör 

Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Jörgen Svidén; Direktör (European cities against drugs, ECAD) 

Tvångsvård enligt LVM är en nedprioriterad insats från kommunernas sida trots att åtskilliga 

narkomaner är i behov av vårdsinsatser  för avgiftning och motivationsarbete för behandling. I 

ett antal landsting erbjuds inte relevanta insatser för missbrukare, av främst ideologiska skäl, 

trots att en enad forskning talar för behandlingsmetodernas goda effekter. Många narkomaner 

lämnas vind för våg i sitt missbruk utan att myndigheterna ingriper (Svidén). 

 

A;9: Rubrik: Tommys föräldrar ser bortom domen   
Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2009-11-18 

Publicist: Lenken Peter, journalist 

Tema: Tragiska fall 

Vem/Vilka talar: 
(Tingsrätten 2009)  

Dario, A Espiga (S) ordf. för Göteborgs sociala resursnämnd. 

Lotta Persson, nyvald ordf. i föreningen Sveriges Socialchefer.  

Tommy Nilsson död har redan lett till skärpta rutiner inom rutiner i Göteborg (Espiga). 

Min egen erfarenhet är från Botkyrka och där har vi tydliga riktlinjer för när man ska ingripa 

och inleda utredningar om tvångsvård. Kanske fanns inget motsvarande i den förvaltning där 

Tommys ärende handlades (Persson). Frågan som rätten hade att ta ställning till och som stora 

delar socialtjänst-Sverige gått och väntat på, var när LVM ska tillämpas. Antalet 

tvångsvårdsbeslut av missbrukare i Göteborg ökade de följande åren efter Tommy Nilssons 

död 2004. I fjol sjönk det något och kommer i år hamna på en stagnerande nivå (Lenken).  

Ingripanden enligt LVM handlar alltid om svåra avväganden. Och vi arbetar i det längsta med 

att motivera människor till vårdinsatser eftersom den frivilliga vården ger så oerhört mycket 

bättre resultat än tvångsvård. Jag hoppas inte domen kommer att ändra på det (Persson). 
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A;10: Rubrik: Effektivare missbruksvård sparar pengar och räddar liv   

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2010-03-05 

Publicist: Larsson Gerhard, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedda utredare. 

Det krävs ett tvärprofessionellt arbete för att effektivt möta missbruk som ett medicinskt och 

socialt problem. Slutsatsen blir att den svenska missbruks- och beroendevården måste 

reformeras för att kunna erbjuda tidigare och mer effektiva vårdinsatser. Mitt mål är mer 

individanpassade, tillgängliga och kunskapsbaserade insatser. Ytterligare en viktig fråga är att 

bredda utbudet av läkemedelsbehandling så att tillgången inte avgörs av var i landet man 

råkar bo eller vistas. När det gäller tvångsvård är min slutsats att tvång ska kunna användas i 

undantagssituationer för att rädda liv och häva ett akut missbruk och skapa förutsättningar för 

frivillig behandling. Men jag vill stärka rättssäkerheten och säkerställa att tvångsvården ingår 

i en sammanhållen vårdkedja och att den rustas för att hjälpa personer med samsjuklighet 

(Larsson). 

 

A;11: Rubrik: Fördubblade kostnader för vård av missbrukare 

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2010-11-17 

Publicist: Larsson Sanna, journalist 

Tema: Ett kontrakt för livet 

Vem/Vilka talar: 
Abdalla Said, verksamhetschef för missbruksvården i Kungsbacka. 

Marianne Hultén (sitter i nämnden) politiker. 

Ökade kostnader. Statlig rabatt till LVM vård borttaget ”Ett kontrakt för livet”. Fördubbling 

av kostnader för missbruksvård i Kungsbacka/Göteborg. En LVM- plats kostar 4-5000 kr per 

dygn. 

 

A;12: Rubrik: Bristande samarbete drabbar sjuka  

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2010-11-17 

Publicist: Carlsson Annika & Persson Ann, journalister 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedde utredare. 

Hans Wiklund, missbruksutredningens huvudsekreterare. 

Både LVM- och LPT-vården måste utvecklas, och satsa på behandling av dubbeldiagnoser. 

Men för det krävs ändrad lagstiftning. Idag är det oklart vilken vårdinrättning som har 

huvudansvaret och lagarna samspelar inte fullt ut. Tvånget inom psykiatrin innehåller både 

omhändertagande och behandling. Inom socialtjänsten kan en missbrukare omhändertas, men 

aldrig tvingas till behandling. Utredaren är även starkt kritiskt till att det är stora skillnader 

mellan hur ofta kommunerna utnyttjar möjligheten till tvångsvård av missbrukare. Det gör 

läget rättsosäkert eftersom det handlar om det mest integritetskränkande vårdinsatserna. Var 

man bor ska inte avgöra chansen eller risken för att tvångsvårdas. Skillnaderna kan bero på 

kommunernas ekonomi. Tvångsvård av missbrukare är väldigt dyrt. Det kan även finnas 

vårdideologiska skillnader (Larsson). 
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A;13: Rubrik: Dom mot socialtjänst prövas igen  

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2010-11-17 

Publicist: Persson Ann, journalist  

Tema: Tragiska fall 

Vem/Vilka talar: 
(Hovrätten 2010) 

Ann Persson, journalist   

Enhetschefen i Örgryte. Överklagat domen till HovR. 

Göran Sjödell, Åklagare 

Domen måste tolkas som att tvång är bättre än frivillig vård. Kraven för att ta till tvång har 

sänkts (Enhetschefen). I tingsrätten underströk tjänstemannens advokat att Tommy aldrig 

motsatte sig den vård han fick, och att återfall och överdoser inte är tillräckliga skäl för tvång 

(Persson). (jmf. Allvarligt menat samtycke, se prop., 1981/82:8; 1987/88:147). Det här väldigt 

svåra beslut. Vården bygger så långt det är möjligt på tilltro till individen. Tingsrätten dömde 

ut alla frivilliga insatser som gagnlösa. Jag har rannsakat mig själv, och kan inte se att jag 

gjorde fel (Enhetschefen). Jag är väl medveten om att frivillighet är den främsta principen, för 

missbruksvården. Men i det här specifika fallet borde en utredning om tvångsvård ha inletts 

långt tidigare (Sjödell). 

 

A;14: Rubrik: 4 av 10 kan inte jobba rättssäkert 

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2010-11-05 

Publicist: Düsing Pär, journalist  

Tema: Rättssäkerhet 

Vem/Vilka talar: 
Jenny Johansson, yrkesansvarig för socialarbetare i SKTF Göteborg (SKTF numera Vision). 

Sammantaget belyser artikeln socialarbetarnas arbetssituation som negativ. Arbetsbördan har 

ökat. Parallellt med socialarbetarnas situation väger självklart kommunens ekonomi tungt för 

klienterna, Sparkrav”! Allt färre ska göra allt mer och organisationen fungerar inte. Vi lever 

inte upp till socialtjänstens intentioner. Det finns en orealistisk syn på vad man som 

socialarbetare ska hinna med (Johansson). Det är klienterna som i slutändan får lida och vi går 

in i väggen och byter arbete. Det verkar som mitt jobb handlar om administration i sig istället 

för klienterna (röster från SKTF undersökning). 

 

A;15: Rubrik: Samordnad tvångsvård efterlyses 

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2010-12-02 

Publicist: Björk Evalis, journalist  

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedde utredare.  

Idag finns en tendens till godtycklighet och en otillräcklig rättssäkerhet inom tvångsvården. 

En kartläggning visar att tvångslagarna tillämpas olika beroende på var i landet man bor. 

Om rättsosäkerheten: Det kan bero på olika syn på tvångsvård eller att man har fler alternativa 

vårdmöjligheter i ett tidigare skede. En tredje orsak kan vara att tvångsvård kostar väldigt 

mycket. Men den här ojämna användningen måste rättas till. Gerhard Larsson poängterar att 

det måste till en bättre samordning. Den enskilde behöver hjälp och vård ur ett 

helhetsperspektiv. Det minskar lidandet, vården blir mer effektiv och därmed billigare. 



71 
 

Tvångsvård är en akut åtgärd och kan inte ensamt förväntas bota eller lösa problematiken. 

Den ska gripa in i livsfarliga eller starkt hälsovådliga situationer. Därefter ska vård för en  

varaktig uppbyggnad ta vid (Larsson). 

 
A;16: Rubrik: En effektivare missbruksvård   
Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2011-03-23 

Publicist: Skoglund Maria et al, debattörer 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Institutionschefer inom SIS 

Maria Skoglund, SiS LVM-hem, Rällsögården. 

Angela Faleij, SiS LVM-hem Älvgården. 

Lars Aldén, SiS LVM-hem Ekebylund/Östfora. 

Gunnel Elf, SiS LVM-hem Fortunagården. 

Helena Müller, SiS LVM-hem Gudhemsgården. 

Roger Lönn, SiS LVM-hem Hessleby 

Anders Hågeby, SiS LVM-hem Hornö. 

Rickard Amylon, SiS LVM-hem Lunden. 

Thomas Falqvist, SiS LVM-hem Rebecka. 

Annika Härd, SiS LVM-hem Renforsen. 

Eva-Lotta Ardermark, SiS LVM-hem Runnagårdena. 

Bättre ordning. Varje missbrukare lever i en utsatt situation och de flesta har problem som all 

annan behandling tidigare misslyckats med. Det är en liten grupp, men de har ett stort och 

komplicerat vårdbehov. Därför behövs bättre samordning av insatserna, inte ett nytt 

huvudmannaskap för missbruksvården. Det är en liten grupp, men de har ett stort och 

komplicerat vårdbehov. Vi ser i vårt dagliga arbete att LVM-vården för många betyder 

skillnaden mellan liv och död (Ardermark et al: jmf. nya paragrafer 2013; Fahlke et al, 2015). 

 

A;17: Rubrik: Missbruksvård måste baseras på vetenskap 

Publikation: Expressen 

Datum: 2011-04-10 

Publicist: Cwejman Adam, debattör 

Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Adam Cwejman med fler (psykologer, politiker mm) 
Tusentals människor har gått en alltför tidig död till mötes när politiskt korrekta men 

ineffektiva insatser getts företräde framför insatser med dokumenterade effekter. Genom åren 

har många miljarder kronor slängts bort på ”behandlingar” som i bästa fall varit 

verkningslösa. Maria Larsson har beställt utredningen, men har i andra sammanhang tagit 

avstånd från flera slutsatser, inte minst synen på frågan om skadebegränsning.  

Utredningen har betonat att läkemedel för behandling av alkohol- och narkotikaberoende 

måste utnyttjas mer, en kontroversiell fråga bland många drogpolitiska lobbyorganisationer. 

Skadebegränsande åtgärder behöver utvecklas och spridas över landet. Många gånger är 

minskad dödlighet och förbättrad social situation ifråga om kriminalitet, boende och 

försörjning både rimligare och bättre behandlingsmål än kategoriska krav på nykterhet och 

drogfrihet. I Sverige kan återfall leda till att klienter stängs av från såväl vårdinsatser som 

sysselsättning och boende, ofta med tragiska konsekvenser. Den höga svenska 

narkotikadödligheten är till stor del en följd av att vi avstått från att använda oss av effektiva 
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skadebegränsande åtgärder. Det är skamligt, och ovärdig en modern välfärdsstat (Cwejman et 

al). 

 

A;18: Rubrik: Tvångsvård handlar om missbrukares liv 

Publikation: Expressen 

Datum: 2011-04-21 

Publicist: Härd Annika, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Annika Härd, institutionschef på LVM-hemmet Renforsen. 

LVM är en viktig del i en vårdkedja och ofta en förutsättning för att klienten ska överleva och 

kunna ta emot fortsatt behandling (Härd). 

 

A;19: Rubrik: Missbruksvården måste tas över av landstingen 

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2011-04-27 

Publicist: Larsson Gerhard, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedde utredare 

Missbruk betraktas i allt högre grad som sjukdomstillstånd och allt fler medicinska 

behandlingar har utvecklats. Vården uppfattas inte som attraktiv. Missbruksvården har 

traditionellt varit organiserad med socialtjänstens som bas. Aktuell forskning visar att 9 av 10 

personer med missbruk helst vill söka vård hos sjukvården. Endast 1 av 20 vill helst söka vård 

hos socialtjänsten. Tvångsvården brister i innehåll, form och rättssäkerhet. Tvångsvården 

enligt LVM har ett otillräckligt behandlingsinnehåll och kopplingen till efterföljande frivillig 

vård för svag. Därtill är tillämpningen inte rättssäker, vilket avspeglas i att användningen av 

tvångsvård varierar kraftigt mellan kommuner med likvärdiga vårdbehov. Vårdens utveckling 

utmanar nuvarande lagstiftning. Missbruk och beroende har i allt högre grad kommit att 

betraktas som sjukdomstillstånd, och allt fler medicinska behandlingar har utvecklats. Den 

utbredda förekomsten av samsjuklighet mellan beroende och annan psykisk sjukdom 

förstärker behovet av medicinska insatser. Detta medan nuvarande lagstiftning i första hand 

definierar missbruk som ett socialt problem. De lagar som reglerar dagens insatser från 

kommuner, landsting, privata aktörer eller polisens omhändertagande, har drygt 30 år på 

nacken. Sam hällsutvecklingen sedan dess ställer nya krav och en rad olika skäl talar nu för en 

omfattande reform (Larsson). 

 

A;20: Rubrik: Dagens tvångsvård har allvarliga rättssäkerhetsproblem 

Publikation: Expressen 

Datum: 2011-04-29 

Publicist: Larsson Gerhard, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedda utredare 

Det är därmed en kvantitativt sett en liten fråga. Men den blir viktig om man tänker på att det 

handlar om att låsa in människor som inte begått brott för att ge vård mot deras vilja. 

Rättssäkerheten blir då särskilt viktig och att vården blir den bästa möjliga. Vissa kommuner 

undviker att använda LVM av kostnadsskäl. Beroende är en psykiatrisk diagnos. Utöver LVM 

kan därför psykiatrisk tvångsvård enligt LPT tillämpas. En stor del av tiden tillbringas i en 

låst institution. Vårdtiderna framstår också som standardiserade. Den begränsade flexibiliteten 



73 
 

utgör ett hinder i det motiverande arbetet genom att den enskilde inte erbjuds frivillig vård när 

motivationen är som störst, vilket den kan vara efter kortare tid. Jag har övervägt två olika 

lösningar, dels att uppgradera till en modern vårdlag, och dels att integrera LVM i LPT. Det 

finns fler fördelar som motiverar LPT-alternativet. LPT möjliggör kvalificerat 

behandlingsinnehåll av såväl som missbruk och beroende som samtidiga andra psykiska och 

somatiska sjukdomar. I LPT finns också möjlighet till tvång i öppen vård, vilket ger en mer 

flexibel vård. Förslaget är i linje med den internationella utvecklingen. Få länder har 

tvångsvård inom socialtjänsten (Larsson). 

 

A;21: Rubrik: Replik - Avskaffa inte LVM. 

Publikation: Expressen 

Datum: 2011-05-02 

Publicist: Knape Anders, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Anders Knape ordf. Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 

Christin Johansson, förbunds ordf. Akademikerförbundet SSR 

Eva Nordmark, förbunds ordf. SKTF (nuvarande Vision) 

Alec Carlberg, ordf. Rainbow Sweden 

Sonja Wallbom, förbunds ordf. Rättigheter- Frigörelse- Hälsa- Likabehandling [RFHL] 

Gerhard Larsson beskriver beroende som en psykiatrisk diagnos och att missbruks- och 

beroendeproblem kan likställas med en allvarlig psykisk störning. Vi menar att det är att 

förenkla en komplex verklighet. Den som har ett missbruk eller beroende behöver 

specialiserade insatser som inte nödvändigtvis är detsamma som för en person med svår 

psykisk störning. Många av de personer som idag vårdas inom LVM riskerar med Gerhard 

Larssons förslag att hamna mellan stolarna. Olof, 55, utan arbete och bostad, med allvarligt 

alkoholmissbruk kombinerat med en social och kriminell problematik kommer inte att 

skyddas av tvångslagstiftningen, om han inte dessutom har ett oundgängligt behov av 

psykiatrisk vård (Knape et al). 

 

A;22: Rubrik: Miljardsatsning är en ren vinstaffär. 

Publikation: Expressen 

Datum: 2011-08-25 

Publicist: Larsson Gerhard, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedde utredare 

Yrkesutbildningarna till läkare, psykolog, socionom, med flera ger oftast mycket begränsade 

kunskap om missbruk och beroende, trots att det är en folksjukdom. Beroende är en sjukdom 

som många behöver hjälp att hantera. Kunskapsbaserad missbruksvård kan inte bara minska 

den enskildes lidande utan också ge stora besparingar för samhället. Vi fann också dagens 

vård endast når en av fem med missbruksproblem. De insatser som väl ges kommer för sent, 

är inte kunskapsbaserade eller brister i samordning mellan landsting och kommun. 

Tvångsvårdens användning varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Det kan endera 

tillgripas av kommunen enligt LVM, (....) eller landsting enligt LPT. Detta leder fram till att 

de nu 30 år gamla lagarna som reglerar missbruksvården måste moderniseras för att anpassas 

till dagens missbrukssituation och kunskapsläge. För detta talar också kartläggning och 

kontakter med yrkesverksamma runt om i Sverige, internationella jämförelser och forskning 

(Larsson). 
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A;23: Rubrik: Tvingas se på när sönerna dör – Mammorna hoppas på tvångsvård- men 

socialen vägrar. 

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2011-08-28 

Publicist: Delin Mikael, journalist 

Tema: Tragiska fall 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedda utredare. 

Greogory McDermott, enhetschef på avd. för vuxna missbrukare. 

Eva Fermdal, mamma 

Ann-Louise Sköld, mamma 

Socialarbetare, anonym 

Nu ställer mammorna allt sitt hopp till en sista lösning. Den stavas LVM, lagen om vård av 

missbrukare. Mammorna (...) tror att det handlar om pengar. En tvångsinskrivning varar 

vanligtvis runt 3 månader och kostar 500 000 kr. Mycket pengar för ett litet socialkontor 

(Delin). Det bekräftas av en källa som under lång tid jobbat både på socialkontor och inom 

öppenvård. Hon säger att socialsekreterarna är under ett oerhört tryck ovanifrån att inte 

spräcka budget. Det är fruktansvärt om mammornas historier stämmer. Men jag har upplevt 

att ekonomin faktiskt spelar in i besluten. Det är väldigt dyrt med LVM 

(Socialarbetare).  “(…) säger att ekonomin aldrig spelar roll i besluten om LVM” (Greogory 

McDermott). Det är rättsosäkert. Om du får LVM eller inte är beroende av i vilken kommun 

du bor. Om kommunen har inställningen att tvångsvård inte är en bra lösning kan 

missbrukaren nekas det på rent ideologiska grunder. Dessutom finns det ekonomiska aspekter 

(Larsson). 

 

A;24: Rubrik: Jag har aldrig föreslagit privatiserad tvångsvård 

Publikation: Aftonbladet 

Datum: 2011-10-05 

Publicist: Larsson Gerhard, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedde utredare 

Jag föreslår därför en kraftig upprustning av tvångsvården, förlagt till en lag, LPT, under 

landstingets hatt i syfte att säkerställa nödvändig medicinsk utrednings- och 

behandlingskompetens (Larsson). 

 

A;25: Rubrik: Tyngsta narkomanerna glöms bort 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum: 2011-10-13 

Publicist: Persson Göransson Ewa, debattör 

Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Ewa Persson Göransson, Generaldirektör, SiS 

Försvarar socialtjänstens kompetens på missbruks- och beroendeområdet. Belyser 

problematik med läckage av metadon och subutex. Underhållsbehandling är inte enbart och 

ensamt räddningen för missbrukare. ”Missbruksutredningen jämställer missbruk med 

allvarligpsykisk störning” (Persson Göransson). 

 

 
 



75 
 

A;26: Rubrik: Hög tid för ny tvångsvård av narkomaner   
Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum: 2011-10-17 

Publicist: Larsson Gerhard, replik på Ewa Persson Göransson artikel, debatt  
Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Gerhard Larsson, regeringens särskilt utsedde utredare 

Tvångsvårdens medicinska utrednings- och behandlingskompetens måste stärkas. 

Tvångsvårdens format måste bli mer individanpassat. Dessutom är LVM rättsosäker i den 

mening att lagens tillämpning varierar kraftigt mellan landets 290 kommuner, oberoende av 

vårdbehov (Larsson). 

 

A;27: Rubrik: Gerhard Larsson väljer att ignorera fakta 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum: 2011-10-19 

Publicist: Persson Göransson Ewa replik på Gerhard Larssons replik, debatt   
Tema: Missbruksutredningen 

Vem/Vilka talar: 
Ewa Persson Göransson, Generaldirektör, SiS 

Det är inte som Gerhard Larsson påstår, 290 kommuner som är huvudmän för LVM-

vården,  utan en statlig myndighet. Nu föreslår Larsson 20 landsting som huvudmän, trots att 

den statliga missbruksvården tillkom på 90-talet just för att landstigen misslyckades både med 

att fånga upp och ge de allra tyngsta missbrukarna den missbruksvård de behövde (Persson 

Göransson). 

 

Artikel:25;26;27  Återspeglar en kamp om tolkningsföreträde. Kommer till uttryck i  Ewa 

Persson Göransson, Gerhard Larssons  tal om LVM (livligaste debatten hittills, här dör talet 

om missbruksutredningen ut i svensk nyhetspress). 

 

A;28: Rubrik: Ekonomin bidrog till att Lars Persson tog sitt liv 

Publikation: Aftonbladet 

Datum: 2013-11-13 

Publicist: Weigl Kerstin, journalist   
Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Kerstin Weigl, journalist 

Två chefer med ansvar för arbetsmiljön står åtalade i den unika rättegången. I fokus står en 

57-årig mellanchef av inte ovanlig sort (…) Han arbetar i kläm, ärenden hopas, han försöker 

reda ut även sådant han inte begriper. Betydligt mer pondus har den medåtalade 55-årige 

socialchefen, rekryterad från näringslivet för att få ordning på ekonomin. Budgetunderskottet 

på runt tio miljoner försvann i ett nafs. I den andan arbetar han. Lars Persson ansågs för dyr 

för Krokom. Generös med löften och bidrag till klienter ”medmänniskor” som han säger. 

Kommunen hade plötsligt en topp i LVM, kostbara tvångsplaceringar av missbrukare. För det 

fick han skäll (Weigl). 

 

A;29: Rubrik: Mobbad till döds – ”det här ska till domstol” 

Publikation: Aftonbladet 

Datum: 2014-02-23 

Publicist: Weigl Kerstin, journalist   
Tema: Tragiska fall 
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Vem/Vilka talar: 
Kerstin Weigl, journalist 

Maria Lundqvist Persson, Lars Perssons hustru 

Se artikel på sexton sidor. 

 

A;30: Rubrik: Se över svensk narkotikapolitik  
Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum: 2014-10-12 

Publicist: Gynnå Oguz Christina, debattör   
Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Christina Gynnå Oguz, ordf. i rådsarbetsgruppen för narkotikapolitik under Sveriges EU- 

ordförandeskap. 

De flesta länderna i den demokratiska världen menar att den som uppfyller de medicinska 

kriterierna för beroende lider av en sjukdom. Sverige hör till de få som inte talar om beroende 

som en sjukdom. Språkets betydelse ska inte underskattas. Det är skillnad på att få veta att 

man lider av beroendesjukdom och att kallas för missbrukare. Det är långt ifrån samma sak att 

erbjudas behandling för att “förmås upphöra med missbruket.”. Lägg därtill att själva intaget 

av narkotika är en kriminell handling som kan straffas med fängelse och att man. om man är 

riktigt illa däran kan vårdas mot sin vilja i sex månader. Sverige hör till de få länder som inte 

talar om beroende som en sjukdom. Att utöka rättsväsendets befogenheter har inte hjälpt. 

Valet står inte heller mellan legalisering eller hårdare tag mot den som använder droger. Vi 

behöver en tredje vägens politik. En politik som vilar på aktuell kunskap om beroendets 

mekanismer och som behandlar människor med missbruksproblematik med värdighet och 

utifrån samma sociala och medicinska etik som gäller för andra (Gynnå Oguz). 

 

A;31: Rubrik: Waffa skrevs ut – dog av en överdos  
Publikation: Expressen 

Datum: 2014-11- 05 

Publicist: Divinyi Sandra, journalist 
Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Divinyi Sandra, journalist 

Soraya Zarza Lundberg, mamma till Waffa 

Karin Mattson, Uppdrag granskning 

Elinor Bylund, sektorchef för individ- och familjeomsorgen i Örgryte-Härlanda. 

Dennis Ingman, personal på stödboendet. 

Waffa, 26 hittades död i en källare efter en heroinöverdos. Trots en kamp för att få hjälp att ta 

sig ur sittmissbruk, fick han inte rätt hjälp (…) Waffa sökte hjälpför att bli drogfri, utan att få 

det (Divinyi). Han var för sjuk för behandling men inte sjuk nog för att tvångsvårdas trots 

läkarnas rekommendation. Socialtjänsten gav honom en plats på ett stödboende utan 

behandling (Mattson). Vi inledde en LVM-utredning för att utreda vad som behövdes för att 

bryta det allvarliga tillstånd Waffa befann sig i. Då kom vi fram till att stödboende var bäst. 

(Bylund). Efter återfall skrevs Waffa ut från stödboendet (Divinyi). Jag tänkte inte på att det 

skulle resultera i att han skulle dö (Ingman). Waffa sökte upp socialtjänsten som inte ansåg att 

han behövde tvångsvård. I stället fick han en göra-lista (Divinyi). 
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A;32: Rubrik: Vi vill ju bara att mamma ska vara nykter  

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2015-01-13 

Publicist: Tottmar Mia, journalist 
Tema: Tragiska fall 

Vem/Vilka talar: 
Mia Tottmar, journalist. 

Systrarna Josefin och Christina, döttrar med fingerade namn 

De gjorde en LVM-anmälan till kommunens socialtjänst (Tottmar) mamma fick en dom om 

tvångsvård och plats på ett behandlingshem. Om vi inte hade legat på som idioter och ringt 

hela tiden hade det inte hänt någonting (Döttrarna). När LVM-domen på två månader 

upphörde stack mamman hem till en kompis i en annan kommun. Systrarna ringde 

socialtjänsten men de kunde inget göra, eftersom mamma bodde i en annan kommun 

(Tottmar). Vi kan inte göra något om vi inte vet med 100 procent att hon dricker (…) Vi 

måste ha bevis för att hon druckit (…) De har hennes journaler, de vet att hon är dödssjuk. 

LVM-vård kostar pengar, jag är helt övertygad om att det handlar om pengar (Döttrarna). 

 

A;33: Rubrik: Färre får vård i Stockholm än i Göteborg 

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2015-01-13 

Publicist: Tottmar Mia, journalist 
Tema: Rättssäkerhet 

Vem/Vilka talar: 
Ewa Larsson, vikarierande socialborgarråd. 

Marcus Nydén, jurist. 

Antalet vårddygn minskade under 90-talet. Enligt socialdepartementet pga. kommunernas 

ekonomiska läge (Tottmar). LVM är inte en lag som ofelbart träder i kraft om vissa kriterier 

är uppfyllda, det handlar om avvägningar (Larsson). Socialtjänsten får bedöma i varje enskilt 

fall om läget är så allvarligt att det krävs ett ingripande enligt LVM. Den bedömningen kan 

göras även personen själv förnekar sitt missbruk. Men den uppfattningen jag fått är att det ofta 

först prövar frivillig vård (Nydén). 

 

A;34: Rubrik:  Göteborg lägger fyra gånger mer på missbruksvård 

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum: 2015-01-14 

Publicist: Tottmar Mia, journalist 
Tema: Rättssäkerhet 

Vem/Vilka talar: 
Jahja Zeqiraj, (S) ordf. i västra Hisingens stadsdelsnämnd 

I Stockholm har man fokuserat mer på frivilliga insatser. Vi har en uttalad ambition att möta 

behoven med rätt insats vid rätt tid, när det inte har fungerat i vårdkedjan har vi använt 

tvångslagstiftningen för att se till att personen får den vård den behöver. Vi ser LVM som ett 

komplement och vi följer socialtjänstlagen: tvångsvård ska beslutas när kriterierna för det är 

uppfyllda, oberoende av om patienten samtycker. I många andra delar av landet inväntar man 

den enskildes samtycke trots att det i lejonparten av ärendena finns ett vårdbehov och att 

ingripande enligt LVM är tillämpligt. Då blir det färre insatser. Missbruksutredningen var klar 

våren 2011. Alliansregeringen genomförde en del åtgärder mot bakgrund av förslagen. Men 

hittills har varken den förra eller den nuvarande regeringen lagt någon proposition eller 

skickat något förslag till lagrådet det om förändringar i missbruksvården (Zeqiraj). 
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A;35: Rubrik: Hög tid att agera mot narkotikadöden  
Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2015-06-21 

Publicist: Hübinette Staffan, debattör 

Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Staffan Hübinette, författare och lärare 

Per Johansson, generalsekreterare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle [RNS] 

Christer Karlsson, förbunds ordf. Kriminellas Revansch i samhället [KRIS] 

Lennart Karlsson, narkotikapolis Stockholm 

Kerstin Käll, överläkare, Beroendekliniken Universitetssjukhuset i Linköping. 

Särskilt viktigt är att kostnaden för LVM-vård sjunker kraftigt. Den förra S-regeringen tog 

fram pengar för detta och det gjorde stor nytta ”Ett kontrakt för livet”. Vi har idag en situation 

där såväl illegala opioider som opioidbaserade läkemedel är vanligt förekommande och 

förhållandevis billiga med katastrofala följder som konsekvens. Det är nu tid att börja agera. 

Det handlar om att rädda liv och inte en dag får gå förlorad. Reglerna för behandling med 

Metadon och Buprenorfin måste stramas upp. En möjlighet är att införa ett licenskrav för att 

få bedriva sådan verksamhet (Hübinette et al). 

 

A;36: Rubrik: Hindra narkotika-döden humant  

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum: 2015-06-25 

Publicist: Kåberg Martin, replik på föregående artikel;35, Hübinette el al. Debatt 

Tema: Human drogpolitik/Narkotikadödlighet 

Vem/Vilka talar: 
Martin Kåberg, infektionsläkare Stockholm sprutbytesprogram. 

Marianne Alanko Blomé, infektionsläkare Malmö sprutbytesprogram. 

Debattörerna föreslår ökad kontroll av underhållsbehandling vid opiatberoende, en behandling 

som redan är en av de mest kontrollerade. Socialstyrelsen föreslår nu istället att programmen 

görs mer tillgängliga eftersom forskning visar att dödligheten är störst för dem som står 

utanför eller mot sin vilja skrivits ut från behandlingen. Slutsatsen blir att det finns ett ökat 

behov av preventionsarbete avseende narkotikadödlighet inom alla dessa verksamheter. För 

att hantera överdödligheten av narkotika behövs humana och vetenskapligt välunderbyggda 

insatser. Där ingår prevention och behandling (demand reduction), minskad tillgång av droger 

(supply reduction) men också direkt skademinimerande insatser (harm reduction) (Kåberg et 

al). 
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