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Förord 
 
Under vår studietid har vi haft ett antal olika kurser för att närma oss arbetet inom det sociala 
området. Denna studie har bidragit till att vi fått fördjupade kunskaper i ett område som vi 
kanske kommer att arbeta inom när vi fått vår examen. Vi har fått fördjupade kunskaper i hur 
tolkningar av Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall sker och hur detta sedan 
tillämpas. Vi har även i arbetet fått insikt i handläggarnas situation samt en mera tydlig bild 
över hur lagen skall tolkas utifrån de förarbeten vi läst. 
 
Vi vill tacka de handläggare inom socialtjänsten som ställt upp på de intervjuer som varit 
viktiga för att genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår handledare Carl-Johan Wase 
för en mycket bra handledning och stort engagemang. Ytterligare några som vi vill omnämna 
och särskilt visa vår tacksamhet är självklart våra familjer som stått vid vår sida och haft 
förståelse för vårt engagemang i arbetet.  
Författarna av denna uppsats tackar även varandra för att vi stöttat varandra i detta arbete, och 
för alla givande diskussioner som varit. Detta har varit en givande erfarenhet för oss båda.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste 30 åren har konsumtionen av alkohol och narkotika stigit kraftigt. Enligt 

Folkhälsoinstitutets siffror är idag 300 000 personer beroende av alkohol och droger och fram 

till i november har det under 2009 omhändertagits 1100 för tvångsvård enl. LVM. 

Tillgängligheten har ökat både när det gäller alkohol och narkotika utifrån att det i dag är 

öppna gränser mellan våra olika länder och de så kallade ”internet drogerna” gjort sin entré på 

marknaden (www.fhi.se). I början på 1900-talet var alkoholmissbruket stort och samhällets 

åtgärder för att hindra detta var ”motboken”. För att få köpa alkohol var man tvungen att följa 

vissa regler. I de flesta fall skulle man vara man och över 25 år, varorna skulle köpas på vissa 

platser och allt bokfördes i motboken. Detta var ett redskap för att hindra att 

alkoholkonsumtionen ökade och det gav goda resultat. I mitten på 1900-talet togs dock 

motboken bort och konsumtionen av alkohol ökade återigen markant (Kinney & Leaton 

1997).   

 

Anledningarna till att konsumtionen av alkohol har ökat är flera och idag lever vi på ett sätt 

som gjort att det är allmänt accepterat att använda alkohol även till vardags. Ett glas efter 

jobbet är idag ingen ovanlig syn. Även de andra drogerna som finns omkring oss har fått fäste 

på ett annat sätt. Hasch, amfetamin och många andra droger är idag inte alls ovanligt 

förekommande både vid fester och i den vardagliga sfären (www.can.se). Den alkohol- och 

drogpolitik vi driver i Sverige idag grundades på 1970-talet och har sedan dess utvecklats till 

att finnas med som en del i det sociala arbetet. Preventivt arbete för att förhindra missbruk och 

även vård och behandling för de som har missbruksproblem är något som finns med i SoL. 

Även en tvångslag kring missbruk, LVM utarbetades i början på 80-talet för att stödja och 

hjälpa personer med ett så tungt missbruk att de själva inte stod i begrepp att söka vård och 

behandling på frivilliga grunder. LVM har sedan dess utvecklats och omarbetats och den lag 

vi idag tillämpar antogs 1988.   

 

LVM har varit en omdiskuterad lag, bland annat utifrån att det för individen många gånger 

kan upplevas som en kränkande handling att bli omhändertagen utan deras eget samtycke. Det 

har diskuterats hur lagen tolkas och tillämpas och när och om det är rättvist, rättssäkert och 

skäliga bedömningar som görs vid den beredning av vård som sker enligt 4 § LVM. I april 
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2008 beslutade regeringen att en översyn av missbruks- och beroendevården skall göras. 

Uppdraget har getts till Socialdepartementet med Gerhard Larsson som särskild utredare. 

Utredning syftar till att undersöka de bestämmelser som finns i SoL, LVM, HSL och LPT när det 

gäller vård vid missbruk- och beroende. Utifrån att utveckling sker inom området ligger det också 

i uppdraget att bedöma om det krävs lagförändringar för att det ska kunna fungera på ett bra sätt. 

Målet ska vara en ”kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård utifrån den enskildes behov”. 

Utredaren skall också i uppdraget titta på ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting ser 

ut och hur det kan klargöras. Detta för att garantera att de som är i behov av hjälp vid missbruk 

också ska få de insatser som behövs. Utredningen skall vara färdigställd i november 2010 (Dir. 

2008:48). 

 

Som tidigare nämnts ökar missbruket, vilket borde innebära att även fler har behov av att 

beredas vård enligt 4 § LVM. Enligt SiS har efterfrågan på platser inom LVM-vården minskat 

och de vill anpassa antalet platser till efterfrågan. Detta resulterar i att LVM-hemmet på 

Frösön i Jämtlands län med 19 platser läggs ner och ska avvecklas från och med december 

2009. Anledningen till nedläggningen är att kommunernas efterfrågan på LVM-platser 

minskar. Utifrån detta har intresset för klienternas situation väckts med tanke på den 

skyldighet kommunerna har att ge denna typ av vård. I denna rättsvetenskapliga uppsatts 

undersöks hur tolkning och tillämpning av 4 § LVM sker i socialt arbete och därigenom hur 

rättvisa och rättsäkerhet uppnås i ett klientperspektiv.   

1.2 Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att studera hur tolkningen och tillämpningen av 4 § LVM 

fungerar i praktiskt socialt arbete. Uppsatsen bygger på att undersöka rättstillämpningen där 

aspekterna rättvisa och rättssäkerhet står i fokus för framställningen.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur tolkas och tillämpas 4 § LVM? 

Vad gör att klienten omfattas av § 13 LVM men sedan inte bereds vård enl. 4 § LVM? 

Hur görs rättvisa bedömningar och hur ser rättsäkerheten ut för de klienter som omfattas av 

LVM? 
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1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av problembilden inom området och därefter följer 

arbetets syfte och frågeställningar. I nästföljande kapitel beskrivs de metoder som vi valt att 

arbeta utifrån och hur vi valt att analysera fakta samt de intervjuer vi gjort. I metoddelen tas 

även de avgränsningar vi gjort upp för att läsaren i tidigt skede skall få en förståelse över hur 

vi arbetat. I det tredje kapitlet har vi valt att presentera ett antal olika definitioner utifrån att 

dessa begrepp har stor betydelse i uppsatsen. Det fjärde kapitlet beskriver den gällande rätten 

utifrån att denna uppsats har en rättsdogmatisk ansats. Kapitel 5 utgörs av uppsatsens 

empiriska del, där de genomförda intervjuerna presenteras. Sjätte kapitlet innehåller en analys 

av hur lagen tolkas och tillämpas utifrån gällande rätt samt intervjusvaren. Här finns också 

hänvisningar till olika rättsfall för att ge möjlighet till fördjupning samt gällande rättspraxis 

inom området. I det sjunde kapitlet finns den avslutande diskussionen, samt förslag på 

områden som kan utforskas vidare. 

1.5 Etiska överväganden 
 
Vi har i denna uppsats valt att intervjua de handläggare inom socialtjänsten som arbetar med 

tolkning och tillämpning av LVM. Vi har kontaktat kommunernas socialtjänst i första hand 

genom mail för att de på ett neutralt sätt ska kunna ta ställning till om de är intresserade av att 

delta. Ytterligare kontakter med de som sedan visat intresse har skett via telefonkontakt. Av 

etiska skäl presenteras inte respondenternas (de intervjuade personerna) namn och arbetsplats, 

inte heller namn på de personer som finns med i de rättsfall som vi hänvisar till. Detta utifrån 

att det inte är relevant utifrån studiens syfte.  

 

2. Metod 

Uppsatsen är utarbetad utifrån kvalitativ- och rättsdogmatisk metod. När det gäller den 

kvalitativa metoden har semistrukturerade intervjuer med handläggare på socialtjänsten skett 

för att undersöka hur handläggare tolkar och tillämpar LVM  4 §. Vidare har förarbeten såsom 

propositioner, betänkanden och doktriner studerats genom rättsdogmatisk ansats. Detta för att 

fastställa den gällande rätten för LVM  4 §.  



 7

Eftersom tanken med uppsatsen till en början var att ha en ren rättsdogmatisk ansats har inte 

så stor tyngd lagts på intervjuerna. Men för att få en vidare syn på hur tolkning och 

tillämpning ser ut i det praktiska sociala arbetet utgör intervjuerna mer ett komplement för att 

svara på våra frågeställningar. Uppsatsen kommer att innehålla en redovisning och analys av 

intervjuerna inom uppsatsens valda ämne.  

2.1 Rättsdogmatisk ansats 
 
I rättsdogmatisk metod ligger fokus på den så kallade ”gällande rätten”. Begreppet gällande 

rätt har uppkommit genom den demokratiska ordning som råder och i de grundlagar som 

stiftats i vårt land. Den sociala kontexten i vårt samhälle har påverkat hur rättsregler utformas 

och därmed den gällande rätten (Peczenik A 1995).  

   

Rättsdogmatisk metod fokuserar på att tolka lagtexter och fastställa vad som är den ”gällande 

rätten” och de rättsregler som är gällande inom rättssystemet. Till de rättsliga källorna räknas 

förutom lag också förarbeten såsom propositioner och betänkanden, SoU-rapporter, prejudikat 

och praxis och även olika så kallade doktriner som exempelvis yttranden från JO, 

myndighetsrekommendationer och Socialstyrelsens rekommendationer. De speciella direktiv 

som finns inom olika kommuner är också doktriner och kan tas i beaktning i tolkningar av den 

gällande rätten (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005).  

 

I rättsdogmatisk metod ligger mycket arbete i att tolka doktriner som rättsdogmatiker menar 

har en auktoritet. Lokala doktriner som kommunen upprättat följs om detta inte motsäger det 

som uttrycks i författningstexter, författningar och prejudikat, utifrån att dessa ses som 

överordnad de kommunala direktiven. När tolkningar genom rättsdogmatisk metod görs ligger 

fokus inte minst på ”skall” och ”bör”. Om rättskällan har ett ”skall” i sin formulering är detta 

ett ovillkorligt argument som skall beaktas i en tolkning medan ett ”bör” inte har samma 

dignitet i själva tolkningen. Vad som ändå skall nämnas är att de källor som har ”bör” i det 

skrivna förarbetena också de har ett stort värde i de tolkningar som görs. Prejudikat kan 

beskrivas som ett avgörande som har betydelse för hur lagen tillämpas i framtiden. De fall 

som är prejudicerande finner man i de högsta domstolarna. När det handlar om LVM-ärenden 

är kammarrätten, regeringsrätten och den slutliga Europadomstolen de instanser som gör att 

en dom kan få en prejudicerande verkan (Peczenik A 1995). 
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Prejudikat följs i de flesta fall utifrån att det är ett rättsligt avgörande som ligger till grund 

men de ärenden och förhållanden som blivit praxis har ett tyngre värde och får inte brytas mot 

(Peczenik A 1995).  

 

Att välja rättsdogmatisk ansats som metod för att undersöka tolkning och tillämpning av 4 § 

LVM, känns som ett naturligt val. I rättskälleläran får vi svaret på hur lagen skall tillämpas 

och vilka argument som finns sedan tidigare för hur lagtexten ska förstås. Gällanderätten 

utgör därför basen i uppsatsens. Vad det gäller data insamlandet så har lagtexter, propositioner 

och övriga rättskälleläror inom lagen insamlats och sammanställts, vad det gäller 

trovärdigheten i materialet kan den antas vara hög eftersom största delen kommer från 

lagstiftaren (det vill säga riksdagen) (ibid.). 

2.2 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden innebär att undersökarna beskriver och analyserar de data som 

samlats in. Det kan till exempel vara vetenskapliga texter och intervjuer som genomförts. En 

kvalitativ forskningsintervju syftar till att beskriva och förstå ett aktuellt tema, genom den 

intervjuades syn och förhållningssätt (Kvale, 1997).  

 

De utvalda intervjupersonerna är fyra socialsekreterare från tre olika kommuner i Jämtlands 

län. I valet av intervjupersoner har socialsekreterare varit det mest naturliga valet då det oftast 

är de som utreder om behovet av tvångsvård föreligger. Att olika kommuner valts är för att se 

om det kan finnas olikheter i förvaltningarnas kulturer som skulle kunna påverka 

socialsekreterarnas synsätt och påverka handläggningen. Intervjuerna har utförts i respektive 

kommun och första intervjun gjordes efter att ha kontaktat missbrukshandläggaren direkt. 

Därefter har kontakterna skett via e-post där en förfrågan ställdes om det fanns möjlighet att 

få en intervju i ämnet. Endast en kommun svarade omgående på e-posten och en intervju 

kunde bokas via telefon. Eftersom inget svar kommit via mail från en tredje kommun togs 

telefonkontakt och intervju bokades därefter med handläggare. 

Intervjuerna har gjorts utifrån en semistrukturerad intervjuguide för att undersöka och komma 

fram till resultatet. Den semistrukturerade intervjuguiden valdes för att kunna ställa samma 

frågor till alla intervjupersoner, med öppna svarsmöjligheter. På så vis ges samma möjlighet 

att säga sin åsikt om samma frågor och därför en lämplig metod i detta fall (Larsson, Lilja, 

Mannheimer m fl., 2005). 
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Intervjuguiden är indelad i teman för att få så nära svar som möjligt utifrån syftet med 

uppsatsen. Då valet av frågor till intervjuguiden gjorts har naturligtvis hänsyn tagits till att få 

svar på de frågeställningar uppsatsen har. Ett relativt stort antal frågor kom till utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Eftersom det stora antalet frågor skulle bli för svårt att hantera i 

arbetet med transkriberingen gjordes ytterligare urval bland frågorna och de mest relevanta 

frågorna återstod till slut, (se bilaga 1). Genom att spela in intervjuerna och sedan transkribera 

dem har även risken minskat för felkällor, och det har underlättat struktureringen av svaren i 

redovisningen av intervjuresultatet, och i analysen. Vidare har huvudsyftet med intervjuerna 

varit att de intervjuade ska ge sin mer subjektiva uppfattning kring det valda ämnet i 

uppsatsen, för att sedan kunna analysera det mot de rättsfakta som insamlats. 

För att kunna göra så givande intervjuer som möjligt har även instudering av ämnet och 

lagtext upplevts som viktig för att kunna förstå och tolka svaren korrekt. Eftersom frågorna 

ger öppna svarsalternativ är även kunskapen inom området viktigt för att skapa en bra dialog 

mellan intervjupersonerna och undersökarna (Kvale, 1997). Dessa dialoger har i sin tur skapat 

nya frågeställningar som dock ej tas upp i det huvudsakliga innehållet, men däremot i 

diskussionsdelen i uppsatsen.  

För att analysera de intervjuer vi genomfört har ett hermeneutiskt synsätt använts för att få en 

förståelse utifrån den förförståelsen och erfarenhet som vi som författare tidigare haft inom 

området. Genom att använda den egna förförståelsen i intervjuerna skapas en förmåga att 

kunna analysera dessa på ett adekvat sätt. Utifrån att vi alla är individer med olika 

erfarenheter blir de tolkningar som gjorts inte identiska med andra undersökningar och svaren 

på frågorna kan variera (Larsson, Lilja, Mannheimer m fl., 2005). 

I kvalitativa studier kan man inte skatta tillförlitligheten i siffror som man gör i en kvantitativ 

studie. Validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ studie innebär mer att redogöra för hur data 

insamlats och bearbetats på ett metodiskt och pålitligt sätt (Kvale, 1997).    

2.3 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi valt att i första hand fokusera på LVM 4 § utifrån hur gällande lagstiftning 

lyder samt att begränsa oss till att intervjua endast socialsekreterare som arbetar med LVM. 

Vi har valt att begränsa oss till att utföra intervjuerna endast inom Jämtlands län. Vi har valt 

att fokusera endast på socialsekreterarnas tillämpning och tolkning av LVM och därmed 

uteslutit länsrättens juridiska tillämpning och tolkning av lagen när det gäller intervjuer. 
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2.4 Metodproblem 
 
Under hela studietiden har vi fått information kring skrivningsförfarandet och hur viktigt det 

är att författaren använder egna ord och arbetet på så sätt blir självständigt. I arbetet hänvisas 

det ofta till lagtexter och förarbeten med speciella formuleringar vilket skapat förvirring 

utifrån att arbeten inte under några omständigheter får plagieras. Detta är ett dilemma utifrån 

att lagen kan få en helt annan innebörd om de termer som används ändrats, detta har upplevts 

som ett problem. Ytterligare ett problem är de intervjuer som gjorts. Tanken från start var att 

intervjua sex personer men utifrån svårigheter att få kontakt med de intervjupersoner vi ville, 

har endast tre intervjuer med fyra olika handläggare gjorts. Detta medför att den delen av 

uppsatsen har begränsats under arbetets gång. 

 

3. Definitioner 

I uppsatsen används många begrepp som kan behöva en definition för att få en bättre 

förståelse för studien som gjorts. En del av begreppen är sådana som används ofta i vårt 

vardagliga språk, men kan vara svår att tyda beroende på vad de sätts i relation till. Andra 

begrepp kan vara helt nya för en del läsare. 

3.1 Rättsstat och rättssäkerhetsbegreppet 
 
När man talar om rättsstatsbegreppet kan man beskriva detta som ett samhälle som har en 

rättsordning med hög legitimitet. Rättsstaten skall vara bunden till de grundlagar och lagar 

som staten har. Det innebär att rättstaten är både bunden och begränsad, och kan och ska 

agera endast utifrån de krav och lagar som finns. Det vill säga att man har en förpliktelse att 

följa olika lagar och bestämmelser utifrån olika normer och andra beslut som invånarna har 

accepterat. Man kan dela in legitimiteten i två delar; rättsstaten och demokratin. Rättstaten 

skapar rättsäkerhet och likhet inför lagen och demokratin har som mål att ge folket den makt 

som krävs för att kunna påverka hur styret skall fungera. Rättsstaten kännetecknas också 

genom att medborgare innehar rättsligt skydd både mot staten och mot enskilda individer 

(Peczenik 1995).  

 

Regeringsformen, som bland annat behandlar hur statsskickets grunder ska se ut är en av de 

viktigaste grundlagarna (Hydén 2001). I RF 1:1, tredje stycket står det att ”den offentliga 

makten utövas under lagarna”. Det innebär att förvaltningsmyndigheterna är normbunden 
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och skyldiga att följa de generella direktiv som finns för deras myndighetsutövning och kan 

därför inte fatta beslut utan stöd av lagen (Bernitz m fl. 2008).  

 

För att den offentliga förvaltningen ska bli så rättssäkert som möjligt i handläggning och 

tillämpning av lagar, följs vissa grundläggande rättsäkerhetsprinciper.  

Utifrån legalitetsprincipen talar man om ett annat begrepp, förutsebarhet.  Det innebär att 

lagtexten ska formuleras på sådant sätt att då den tillämpas är tillräckligt beskriven så att den 

enskilde ska kunna förutse vad följden blir av tillämpningen (ibid.). 

Den maktutövningen som rättsstaten bedriver är förutsebar utifrån de rättsregler och de olika 

etiska värden som finns utformade för att i rättsliga sammanhang kunna bedriva och forma ett 

rättssäkert samhälle (Peczenik 1995).  

 

Att följa legalitetsprincipen skyddar den enskilde från att drabbas av ett godtyckligt beslut. 

Den tillämpande myndigheten ska inte så att säga ändra lagens lydelse genom en för snäv 

eller för vid tolkning. Detta innebär att lagtextens förarbeten är av stor vikt i hur lagen ska 

tillämpas (Bergström, 1987).   

 
Rättssäkerhet är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Man talar om 

rättsäkerhet inom bland annat rättsvetenskap, politiska debatter och myndighetsutövning, men 

det är inte alltid tydligt vad man menar med rättssäkerhet i olika sammanhang. Det finns 

åsikter som säger att rättssäkerhetsbegreppet inte ska få en klar och tydlig definition, för det 

skulle då fixeras vid en betydelse som snävar av en mer konstruktiv och situationsanpassad 

användning (Staaf, 2005). Peterson (2005) beskriver rättssäkerhet som något som uppkommer 

då rättsstaten underkastar sig lagarna i all maktutövning, och man får en förutsebarhet. 

Rättssäkerhet handlar inte om en ren rättighet, utan att skydda de mänskliga rättigheterna i 

grundlagen (Peterson, 2005). 

 

Diskussioner kring vad som är rättssäkert dyker upp då personer eller grupper i samhället 

anser sig felbehandlad inom samhällets- och rättssystemets ramar. Personer som finns i utsatta 

situationer och inte alltid kan påverka sin situation, riskerar att hamna i den sitsen då de inte 

fullt ut kan bevaka sina rättigheter (Staaf, 2005).  Exempel på personer som kan hamna i en 

sådan situation är de som missbrukar, och i synnerhet de som hamnar inom tvångsvården.  

I juridisk mening finns det begränsad tydlighet i vad som är ett missbruk. Inom sjukvården 

finns det klara instrument (ICD-10 och DSM-IV) för att avgöra om det är ett missbruk och 
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beroende. Inom socialtjänsten finns det inte sådana klara definitioner att gå efter vilket gör att 

när man ska fatta beslut om tvångsvård blir bedömningarna väldigt olika. Det kan till exempel 

betyda att en person som bedöms vara i behov av tvångsvård i en kommun inte skulle få det i 

en annan kommun. Det kan tyckas att det inte föreligger en säkerhet i rättstillämpningen då 

det inte finns mer klara definitioner och förutsebarhet, utan det blir en mer subjektiv 

bedömning (Arlebrink, Larsson-Kronberg (red.), 2005). 

 

Vid omhändertaganden mot den enskildes vilja ställs det höga krav på att rättssäkerheten 

fungerar. Att tvångsomhänderta en person upplevs många gånger som kränkande utifrån att 

personen i normala fall alltid har fri- och rättigheter enligt lag. I både regeringsformen och 

europakonventionen framgår vilka rättigheter som den enskilda personen har. I 

regeringsformen 2 kap. 8 § framgår hur alla medborgare har ett skydd mot frihetsberövande i 

förhållande till det allmänna. Detta är en så kallad relativ rättighet som kan begränsas i de fall 

där det uppkommer situationer som inte följer den demokratiska rättsordning som samhället 

har vilket framgår av RF 2 kap. 12 §. Europakonventionen beskriver de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna för enskilda. I artikel 5 Europakonventionen 

påpekas att om det finns en lag som säger att frihetsberövade får ske så skall detta gälla. I 

LVM kan sådana frihetsberövanden ske utifrån att personen befinner sig i ett missbruk och är 

i behov av vård. Detta strider då inte emot det som framgår i Europakonventionens artikel 5. I 

LVM begränsar man den enskildes rättigheter. Ur ett rättssäkert perspektiv måste lagar vara 

förenliga med det som finns skrivet i både grundlagar såsom regeringsformen och 

europakonventionen som beskriver de mänskliga rättigheterna.    

 

Ytterligare faktorer för att stärka rättssäkerheten är de handläggnings- och beslutsrutiner som 

finns för vård enligt LVM och även FL. I den 15 § LVM framställs tydligt vilka regler som 

gäller i förfarandet. Detta utgör en mycket viktig del för att rättsäkerheten för individen skall 

tryggas. JO anser att ett beslut enl. 13 § LVM om omedelbart omhändertagande skall lämnas 

vidare till länsrätten så snart som detta är möjligt, samma dag eller som senast dagen efter (JO 

1993/94). Här kan en förtydning av lagtexten utgöra en del i rättsäkerheten om det finns 

klarare regler på inom vilken tid ett beslut skall underställas länsrätten. Om ett beslut inte 

inkommit i tid bör det finnas regler för hur detta skall hanteras. Om lagtexten blir tydligare 

förstärks den enskilda individens rättssäkerhet. I regeringens LVM prop. 2004/05:123 

beskrivs hur viktigt det också är att det i ett tvångsomhändertagande krävs att 

rättssäkerhetskraven är höga på de insatser som görs. Detta utifrån att ett omhändertagande 
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enl. LVM är emot den enskilde individens vilja även om anledningen att omhänderta en 

individ syftar till dennes bästa. Den så kallade proportionalitetsprincipen (se kommande 

avsnitt) blir i tvångsomhändertaganden högst gällande utifrån att de tvångsåtgärder som utförs 

måste stå i proportion till rättssäkerheten för den enskilde missbrukaren. Hänsyn måste tas till 

omständigheterna och inget onödigt tvång skall tillgripas om målet kan nås med andra 

metoder. 

Dokumentation och hur ett omhändertagande motiveras enl. LVM är mycket viktigt, detta för 

att säkerställa att åtgärden skett på ett rättssäkert vis (2004/05:123).  

 

RF 1:9 riktar sig till de olika offentliga förvaltningsorganen och domstolarna. De som är 

verksamma inom dessa områden ska ha i uppgift att inta en opartiskt och sakligt 

förhållningssätt, samt att beakta allas likhet inför lagen. Detta är vad som kallas 

objektivitetsprincipen (RF 1:9). Denna princip är väldigt viktig i myndighetsutövningen och 

avviker myndigheten från att pröva ärendet enligt i denna princips mening bryter de mot 

grundlagen, lite grovt tolkat kan man alltså säga att olämplig rättstillämpning blir olagligt 

(Ragnemalm 1992).  

 

Då man antar tvångsåtgärder inom förvaltningsmyndigheterna ska proportionalitets- och 

ändamålsprincipen tas i akt. Detta innebär enligt RF 2:12 att myndigheterna inte får begränsa 

och kränka de grundläggande fri- och rättigheter som individen har, mer än vad som krävs för 

att uppnå det ändamål som är tänkt med ingripandet (RF 2:12). 

 

En annan del i rättssäker hantering inom förvaltningsrätten är officialprincipen. Den innebär 

att myndigheterna ska ansvara för att ärendena blir utredda på ett så korrekt sätt som möjligt, 

och som tjänsteman inom till exempel socialtjänsten finns en utredningsskyldighet att följa de 

handläggningsregler som finns enligt förvaltningslagen (Ragnemalm, 1992). I FL 7 § framgår 

vilka allmänna krav som finns vid handläggning av ärenden inom förvaltningsmyndigheterna 

(Norström och Thunved, 2007). 

3.2 Rättvisa 
 
Rättvisa är ett begrepp som kan skildra handlingar som värderar vad som anses vara rätt i 

relation till liknande handlingar. Det kan handla om individers självbestämmande eller att 

undvika att någon far illa och det är en mer etisk eller moralisk vinkling. I rättsligt 
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beslutfattande tycks de beslut som fattas vara rättvisa eftersom det bygger på en lag. Det är 

dock inte möjligt att i juridiska sammanhang ha en etisk eller moralisk bana, utan en bana som 

följer den gällande rätten. Då det uppstår meningsskiljaktigheter i det rättsliga beslutet måste 

man utgå ifrån den formella rättviseprincipen. Den innebär att likartade fall ska jämföras och 

behandlas lika. Men även om denna princip följs kommer det självklart uppstå situationer där 

individer känner sig orättvist behandlade, trots ett juridiskt korrekt beslut.  Det talas även om 

materiella principer för rättvisa. Det är en rad principer som diskuterar begreppet rättvisa. Det 

har inte framkommit en enhetlig definition för rättvisa, men en bra utgångspunkt för vad 

rättvisa är ur ett rättsligt perspektiv är att följa RF 1 kap. 2 §. Där framgår att det alltid ska 

finnas respekt för alla människors lika värde, och den rättighet och värdighet människor ska 

ha. En allmän utgångspunkt man bör ha då det finns flera alternativ för ett beslutstagande, ska 

det alternativ som främjar individen väljas (Vahlne Westerhäll, 2007).   

3.3 Missbruk och beroende 
 
Syftet med alkohol- och droganvändandet är att uppnå en lustfylld berusning. Berusningen 

beror på en kemisk reaktion i hjärnan. Denna reaktion upplevs olika från person till person, 

och för många är detta inte bara ett tillfälle för fest utan en flykt från verkligheten. För dessa 

som inte kan komma ifrån berusningens lockelse låter inte hjärnan återhämta sig. Risken för 

att utveckla ett beroende blir då stor och för dem som inte har förmågan att hålla sig från 

berusningen förvandlas den lustfyllda upplevelsen till ett tvång att använda alkohol eller 

droger för att känna sig normal och fly från den ångest de bär på (Agerberg, 2004).  

Det har länge diskuterats huruvida alkoholberoende är en sjukdom eller inte. Under lång tid 

har man sett alkoholismen som en synd eller karaktärsdefekt, men då alkoholismen 

sjukdomsklassificerades innebar det att det uppstod mer förståelse och hur man ska utarbeta 

metoder för hanterandet av missbruk och beroende (Kinney, Leaton, 1997). 

 

För att sätta en diagnos som missbruk eller beroende har två olika diagnossystem upprättats, 

ICD-10 (International Classification of Diseases and Causes of Death) och DSM IV, 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). I dessa diagnossystem finns olika 

kriterier som ska ha förekommit under de senaste tolv månaderna för att de ska uppfyllas, och 

därigenom sätts diagnos. Genom att titta på dessa kan vi få en form av definition för att lättare 

få förståelse för begreppen ”missbruk” och ”beroende” (ibid.). 
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I DSM IV gör man skillnad på missbruk och beroende genom att se beroende som ett 

psykobiologiskt tillstånd. De sociala problem som uppstår till följd av alkohol- och 

droganvändande benämns som missbruk. DSM IV har sju kriterier för beroende och minst tre 

av dem ska ha förekommit under det senaste året. De sju kriterierna är: 

1. Höjd alkoholtolerans, 

2.  Abstinensbesvär på grund av drogen,  

3. Ökad mängd eller längre perioder av bruk än vad som avsetts,  

4. Oförmåga att minska ned eller sluta,  

5. Avsevärd tid går åt för att skaffa drogen, inta och återhämta sig 

6. Givit upp eller minskat på sociala yrkes- eller fritidsaktiviteter på grund av bruket. 

7. Fortsatt användning trots upprepade psykiska eller fysiska problem (Kinney, Leaton, 
1997). 

Diagnosen missbruk enligt DSM IV, ställs då inte en beroendediagnos kan ställas. Det finns 

fyra kriterier för detta var av ett måste uppfyllas: 

1. Upprepad droganvändning som leder till oförmåga att uppfylla sina förpliktelser i 
arbete, skola eller hemma 

2. Upprepad användning i situationer som riskerar hälsan för sig själv eller annan 

3. Rättsliga problem till följd av bruket. 

4. Ständiga eller återkommande sociala problem till följd av bruket. 

 

I diagnossystemet ICD-10 finns beteckningarna ”beroende” och ”skadligt bruk”. Även här ses 

beroende som ett psykobiologiskt tillstånd, och då inte kriterierna för detta uppfylles används 

begreppet ”skadligt bruk” istället för missbruk. Precis som i DSM IV ska minst tre av 

kriterierna vara aktuell inom det senaste året för att diagnosen beroende ska ställas. 

Kriterierna är sex stycken och lyder enligt följande:  

A. En stark önskan eller känsla av tvång att ta drogen 

B.  Svårt att kontrollera användandet; mängd, tidpunkt eller att sluta 

C.  Fysiologiska abstinensbesvär eller bruk av drog för att undvika sådana 

D. Höjd alkoholtolerans 

E.  Offrar andra nöjen och intressen på grund av användningen eller på grund 
av den tid som gått åt för att komma åt drogen respektive att återhämta sig 

F.  Fortsatt användning trots upprepade psykiska, fysiska eller kognitiva 
problem. 
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Diagnosen ”skadligt bruk” ställs då det inte finns någon beroendediagnos, men det ska finnas 

en faktisk skada och det ska finnas fysiska eller psykiska hälsoskador orsakat av alkohol- 

respektive droganvändande (Kinney, Leaton, 1997). 

3.4 Frivillighet 
 
Den fria viljan är en av de grundläggande rättigheter människan har. Men ibland uppfattas 

denna frivillighet olika beroende på vem som får frågan. I en studie som tar upp 

alkoholmissbrukares upplevelser av tvångsvården, beskriver missbrukarna hur de ser på den 

fria viljan. De flesta som intervjuats anser att det inte finns så mycket av frivillighet i deras 

situation som missbrukare. De talar om att frivilligheten och självbestämmandet är viktigt, 

men i ett fortgående missbruk blir den egna frivilligheten bortträngd av det styrande 

missbruket (Arlebrink, 2004).  

Då det handlar om frivillighet i samband med ett beslut om missbruksvård, ska inget tvång tas 

i bruk så länge klienten samtycker till vård. Den frivilliga vård som erbjuds ska anses vara 

adekvat och genomförbar i relation till klientens situation. Däremot kan denna frivillighet vara 

mindre trovärdig då klienten upprepat avbrutit tidigare beviljad vård. Det måste göras en 

bedömning i varje enskilt fall om samtycket till vård är trovärdigt (Arlebrink, Larsson 

Kronberg (red.), 2005). 

 

3.5 Tvång  
 
I de inledande bestämmelserna i LVM framgår att ”tvångsvården skall syfta till att genom 

behövliga insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att 

frivilligt medverka till fortsatt behandling…” (3 § LVM). Jan Arlebrink (2004) har i sin studie 

intervjuat ett antal missbrukare angående deras upplevelser av tvångsvården. Flera av de 

intervjuade anser att samhällets syn på dem och deras missbruk är att de inte är mycket värda. 

De har därför svårt att förstå varför socialtjänsten, bland annat, ”ska lägga sig i” och de tycker 

sig ha eget ansvar för sitt missbruk (Arlebrink, 2004).  

 

Trots att missbrukarnas syn ofta är denna har samhället en skyldighet att i största möjliga mån 

vårda dessa individer. Syftet med tvånget är som sagt att bryta missbruket omgående och i ett 

avgiftat tillstånd motivera individen så att fortsatt behandling kan ske på frivillig basis efter 

tvångsvårdens slut (Arlebrink, Larsson-Kronberg (red) 2005). Tvångsvårdens syfte kan ses 

som en livräddande insats men de flesta missbrukare anser sig bli kränkta av att hamna under 
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detta tvång. Vad det gäller alkoholmissbrukare kan de medge att deras missbruk gått över 

styr, men de kan inte se något olagligt i missbruket och förstår inte hur de i domstol kan bli 

berövad sin frihet (Arlebrink, 2004). 

 

4. Gällande rätt 

Begreppet gällande rätt ska här få en kortare definition. Så här förklarar författaren det i 

boken Juridikens metodproblem. När man i juridiken talar om gällande rätt innefattas det av 

regler som har en rättslig grund, och som är gällande här och nu och det ska finnas en 

objektivitet. Dessa regler kan enligt Peczenik grovt delas in på detta sätt: påbud, förbud, 

tillåtelse, krav, kompetens och rättighet. De reglerar alltså i stort vad som är rätt och fel 

(enligt lagen), och vilka rättigheter och skyldigheter som finns för den enskilde och 

myndigheter (Peczenik 1980). 

 
Vid tillämpning av en lag krävs att tolkningen av den har utvidgats eller inskränkts för att nå 

lagtextens rätta mening. Det finns även tillfällen då lagtexter får en delvis snäv och delvis vid 

tolkning i beslutet. Extensiv tolkning är en utvidgad tolkning av lagtexten. Det innebär att 

lagtolkaren gör en tolkning som tar in mer än de ordinära fallen för tillämpningsområdet, utan 

att tappa lagtextens lydelse. Restriktiv tolkning innebär att lagtexten tolkas inskränkt. 

Tolkningen begränsas och innefattas av enbart ordinära fall och lagtextens lydelse följs strikt. 

Reducerande tolkning innebär att lagtexten får en ännu mer restriktiv tolkning. Bokstavs 

tolkning är en beskrivning av lagtextens språkliga innebörd, till exempel hur ord och begrepp i 

lagtexten förekommer i andra lagtexter eller i vardagsspråk. I svårtolkade fall kan en logisk 

slutsats göras genom en sammansatt lösning av rättsregel, faktabeskrivning och en rimlig 

värdering som kan ifrågasättas. En sådan värdering är inte juridisk hållbar eller säker i sig, 

men den kan användas som en slutgiltig argumentation i den juridiska slutsatsen (Peczenik 

1995). 

4.1 LVM – Lagen om missbrukare i vissa fall  

 
Dagens LVM trädde i kraft och används från 1989 (SFS 1988:870) och den inledande paragrafen 

lyder enligt följande:  
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”De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst 

skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att 

komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall 

bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så lång 

det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde”. 

 

4.1.1 4 § Beredande av vård  

 
När det gäller beredande av vård framgår detta av 4 § LVM vilken lyder enligt följande: 

Tvångsvård skall beslutas om 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga        

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

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

sätt, och  

3. han eller hon till av följd av missbruket 

a). utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarliga fara, 

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

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

 

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag”. 

4.1.2 Förarbeten - 4 § LVM 

 
I det första stycket i 4 § kan man läsa om de olika rekvisit som måste uppfyllas för att ett LVM 

skall vara aktuellt. Detta betyder att om rekvisiten är uppfyllda så är socialnämnden skyldiga att 

göra en ansökan om tvångsvård och beredande av vård enligt 4 §  LVM.  

Missbrukaren skall även om han inte själv vill, beredas vård enligt 4 § andra stycket. I lagen 

uttrycks tydligt att det finns ett ansvar att samhället skall vidta åtgärder om man anser att 

missbrukaren eller dess närstående befinner sig en situation som inte kan åtgärdas på frivilliga 

grunder, det vill säga insatser enligt SoL eller på något annat sätt. I de förarbeten som gjorts 

har man också påpekat att den ekonomiska likviditeten under inga omständigheter får vara en 

anledning till att inte söka tvångsvård (Prop. 1987/88:147). Även om LVM är en tvingande 

lag så är det i första hand frivilliga former enligt SoL som skall användas. Om detta inte är 
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möjligt är det mycket viktigt att missbrukaren ändå medverkar i vården för att nå ett lyckat 

resultat (SOU 2004:3). 

Den beredande vården i ett LVM-ärende ska så långt det är möjligt ske i samarbete med 

klienten och bygga på dennes självbestämmande och integritet. I första och andra stycket i 4 § 

LVM beskrivs vilka grundförutsättningar som skall finnas för att vård ska kunna beredas 

inom denna lag. Vidare beskrivs i det tredje stycket mera specifikt vilka rekvisit som skall 

uppfyllas för att det ska vara aktuellt att bereda vård enligt denna paragraf.  

 

4.1.3 Fortgående missbruk 

 
I första stycket beskrivs att ”någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk”. För att kunna göra 

en korrekt bedömning vad som är alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel krävs en 

beskrivning av vad som avses i lagtexten. Med alkohol avses sprit och alla alkoholhaltiga drycker 

med mer än 1,8 viktprocent alkohol, det vill säga att exempelvis lättöl och vissa cidersorter med 

lägre alkoholhalt inte räknas in. Med narkotiska preparat avses de som innefattas de som 

innefattas av narkotikastrafflagen (SFS 1968:64). Med flyktiga lösningsmedel menas sådana 

medel som kan inandas och därigenom ge berusningseffekter. Skadeverkningar utifrån 

missbruket är en av de generella förutsättningarna för att vård enlig LVM skall kunna beredas. 

Missbruket skall vara av sådan karaktär att det leder till följder i form av påvisbara 

medicinska och/eller sociala problem (prop.1987/88:147).  

 

Lagtexten talar också om fortgående missbruk vilket kan beskrivas som att individen under en 

längre period ska ha konsumerat sådana mängder att det medför påtaglig hälsorisk. Detta 

gäller alla ovanstående preparat. Om personen ifråga endast vid tillfälliga situationer 

konsumerar en större mängd alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel räknas detta inte 

som ett fortgående missbruk trots att även det kan orsaka hälsoproblem. Även om personen 

missbrukar i perioder kan dock lagen komma att gälla om de övriga rekvisiten uppfylls (SOU 

2004:3). 

 

4.1.4  Behovet av vård 

 
Om personen är i behov av vård och inte kan beredas denna enligt SoL ska LVM tillämpas.   

För att få en snabb och effektiv insats och för att förhindra att individen inte skadar sin hälsa 
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allvarligt måste det ske utan dröjsmål. Det kan handla om avgiftning i ett akut läge men också 

om fortsatt vård för att förhindra ett fortgående missbruk. Om det är en mycket akut situation 

skall det beslutas om omedelbart omhändertagande enl. 13 § LVM och när situationen är så 

allvarlig får insats inte dröja. I utredningar om beredande av vård enl. 4 § LVM skall det ses 

till aktualitetsprincipen och bedömningen görs utifrån att det är den aktuella situationen. När 

det gäller att avvakta missbrukarens egen vilja och med det insatser som finns inom SoL, får 

inte väntan på frivillighet leda till att missbrukaren inte får den hjälp han eller hon behöver i 

tid. Att vänta tills individen hamnar i nödsituation innan insatser genom LVM genomförs är 

inte skäligt. Det kan skada klientens hälsa och ge obotliga skador på livsnödvändiga organ. 

(prop. 1987/88:147). 

 

I arbetet med att tolka de olika rekvisiten ligger stor vikt på att söka lösningar tillsammans 

med klient och andra myndigheter för att nå ett så bra resultat som möjligt. Den vård som 

klienten skall ha genomförs i första hand på frivillig grund genom SoL men om det inte 

fungerar så skall beredande av vård ske genom LVM. Det finns dock inget i prop. 

1987/88:147 som säger att klienten måste ha genomgått vård inom SoL innan LVM kan 

användas. Hälso- och sjukvården har också ett ansvar i vården kring missbrukare och skall 

även de vara delaktiga i det arbete som sker för att nå ett framgångsrikt behandlingsresultat  

(SOU 2004:3). 

4.1.5 Hälsotillståndet 

 

I det första stycket i 4 § LVM kan man läsa om klientens hälsa. Där uttrycks det att om klienten 

utsätter sin hälsa för allvarlig fara och om han eller hon riskerar att i detta tillstånd försämras om 

den inte får den hjälp som behövs, ska vård enl. 4 § LVM beredas. Detta rekvisit syftar till att ge 

vård till personer vars ohälsa redan är bekräftat inom hälso- och sjukvården och som är i 

behov av vård trots att de själva inte medger det. 

Till detta bör tilläggas att det inte gäller enskilda personer som genom sitt användande av 

alkohol i rikliga mängder vid enstaka tillfällen utsätter sin hälsa för allmän risk. Följaktligen 

gäller det endast de personer med  ett fortgående missbruk (SOU 2004:3). 

 

I denna situation ska man rättvist kunna fastställa att personen på grund av sitt mentala och 

fysiska tillstånd utsätter sig för fara om personen fortsätter med sitt missbruk. Även i de 

situationer när missbrukaren utsätter sig för fara genom att svälta sig eller på andra sätt 
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riskerar att hamna i omedelbar fara utifrån sitt missbruk gäller ovanstående regler 

(1981/82:8).  

 

4.1.6 Sociala indikationen  

 

I det andra stycket i 4 § beskrivs den sociala indikationen. Tvångsvård skall beslutas om 

personen löper en stor risk att förstöra sitt liv på grund av sitt missbruk. Detta syftar till de 

mycket allvarliga situationer ett missbruk kan medföra för en person. Med detta menas också 

att när personen befinner sig i denna situation finns en osäkerhet i om han eller hon utsätter 

för sig för en sån fara att personen inte kan förväntas leva ett värdigt liv. Grundtanken med 

den sociala indikationen är att man ska kunna nyttja LVM innan missbruket gått alltför långt, 

för att i tid kunna bryta det nedbrytande mönster som det medför (prop. 1987/88:147).  

 

Denna indikation visar på att man genom att bryta ett destruktivt beteende i rätt tid kan hjälpa 

personen att komma ur sitt missbruk innan beteendet får en alltför betydande roll i det 

fortsatta livet.  Denna indikation kan vara värd att ta hänsyn till när det gäller yngre personer 

med missbruksproblem utifrån att de inte hunnit få de skadeverkningar som missbruket kan 

ge. Även här skall missbruket vara av sådan art att personen riskerar sin hälsa och de sociala 

relationerna för att vård genom LVM skall vara angeläget. I första hand prövas alltid ärendet i 

SoL genom ett frivilligt deltagande (ibid.). 

4.1.7 13 § Omedelbart omhändertagande 

 
Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om  

1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt 

hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund 

av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer 

att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 

Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut om 

omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 

har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om tvångsvård, får även rätten på någon av de grunder som 
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anges i första stycket besluta att missbrukaren omedelbart skall omhändertas. Enligt 15 § 

LVM skall ett ärende gällande omedelbart omhändertagande senast dagen efter 

omhändertagandet underställas LR (Nordström & Thunved 2007). 
 

4.1.8 Förarbeten - 13 § LVM 

 
13 § LVM grundar sig på att det ska finnas möjlighet att i situationer som är mycket allvarliga 

och kritiska kunna omhänderta en missbrukare. Förutsättningarna för ett omedelbart 

omhändertagande är att personen sannolikt har möjlighet att beredas vård enligt den 4 § LVM 

och att man inte kan invänta ett beslut från LR. Personen befinner sig då i ett akut skede och 

om ett omhändertagande inte sker riskeras klintens hälsa att skadas allvarligt. Det kan också 

finnas risk att klienten i denna akuta situation är benägen att begå självmord eller att klienten 

är en fara för närstående.  Sedan 1989 är det socialnämnden eller dess ordföranden som 

beslutar om omedelbart omhändertagande enligt  13 § LVM och sedan tar ärendet vidare till 

LR. Innan 1989 var det polisen som hade till uppgift att besluta om omedelbara 

omhändertaganden enl. LVM (SoU 2004:3).  

 

I prop. 1981/82:8 antog man att 13 § inte skulle komma att användas på ett så omfattande sätt 

som det sedan framkom i prop. 1987/88:147.  För att tvångsvården skall få fortlöpa utifrån att 

ett omedelbart omhändertagande enl. 13 § LVM måste LR få in ansökan inom en vecka 

annars upphör det omedelbara omhändertagandet. LR avgör sedan om beslutet om omedelbart 

omhändertagande ska fortsätta eller om det ska avbrytas. Det kan också avbrytas om 

missbrukaren bereds vård enl. LVM eller om det skulle bli fråga om häktning av den 

omhändertagna personen. Beslut om omedelbart omhändertagande enl. 13 § kan inte 

överklagas (ibid.).   

 

5. Empiriskt material 

Nedan presenteras de genomförda intervjuerna. Redovisningen av intervjuerna delas upp i de 

teman som intervjuguiden innehåller. 
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5.1. Intervjuer 
 
Den allmänna synen på LVM är att det är en ”nödvändig lag” som ska hjälpa de individer som 

har ett fortgående missbruk där insatserna inte längre kan tillgodoses via SoL. Syftet med 

LVM är att rädda liv genom att avbryta ett pågående missbruk och motivera till frivilliga 

insatser. I intervjuerna har en av respondenterna önskat att den sexmånaders period LVM-

vården har nu skulle kunna regleras utifrån klientens behov av vården. För femton år sedan 

var kommunerna i bättre ekonomisk balans, vilket gjorde att de kunde vara mer frikostig med 

LVM-vården, idag är situationen en annan. Det är politikernas ansvar att fördela pengarna, 

men så länge det finns en sådan lag som LVM är det handläggarnas uppgift att utreda och 

kämpa för att den ska tillämpas i de situationer då det krävs. I 4 § LVM framgår att det finns 

en skyldighet för kommunerna att tillämpa lagen när behovet av tvångsvård finns. I 

kommunerna har handläggarna fått utbildning för att utreda missbruk. Det handlar om 

utbildning i beroendelära, motiverande samtal (MI) samt verktyg som exempelvis adiction 

sewerity index, ASI. Detta upplever respondenterna som positivt. När det gäller specifik 

utbildning för tolkning och tillämpning av LVM har utbildning endast skett vid de tillfällen 

lagen ändrats. Sedan hänvisar man till den tidigare erfarenhet som finns utifrån det arbete man 

utfört. Många gånger har tidigare utredningar legat som vägvisare i nya utredningar om LVM. 

Något annat som också uppmärksammas är att det önskas mera rutiner kring handläggningen 

samt klargöranden om när personen skall omfattas av LVM eller LPT vilket alla respondenter  

återkommer till under intervjuerna.  

 

När det gäller omedelbart omhändertagande är omfattningen olika. Över tid har också 

tillämpandet av 13 § varierat utifrån hur man sett på lagen. Vid en av intervjuerna uttrycker en 

av respondenterna att tidigare ledning varit mycket negativ till LVM av ”ideologiska skäl”, 

vilket gjorde att syftet med LVM uteblev och endast 13 § användes vid akuta fall. Därefter 

följdes inte omhändertagandet av någon ansökan om vård enligt 4 §. I dag är arbetsledningen 

en annan och därför ser det annorlunda ut. Respondenterna uppger att idag går det flesta fallen 

av omedelbart omhändertagande vidare till beredande av vård enligt 4 § LVM. Gränsen för 

när det är berättigat att gå in med tvång är många gånger en individuell bedömning. 

Respondenterna poängterar att det är en tolkning som görs från fall till fall och som 

underlättas om det finns tidigare kännedom om individen.  
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Läkarutlåtanden är en mycket viktig del för avgörandet om tvång skall användas. När det 

gäller yngre personer kan ett omhändertagande hjälpa personen att bryta ett pågående 

missbruk innan det gått så långt att ett fortgående missbruk med dess konsekvenser kommit 

till.   

Upplevelsen av att tolka rekvisiten är övergripande lika hos respondenterna. Man uttrycker att 

det är ganska tydligt hur dessa skall tolkas. I intervjun ombads respondenterna att beskriva hur 

de tolkar var och en av de olika rekvisiten.  

5.1.1 Fortgående missbruk 

 
I den inledande delen av 4 § beskrivs att fortgående missbruk skall finnas för att ett LVM ska 

vara aktuellt. Respondenterna tolkning av detta är att ett fortgående missbruk inte alltid kan 

bedömas utifrån hur lång tid detta pågått. I vissa fall kan missbruket pågått under en kortare 

period men ändå ses som ett fortgående missbruk utifrån att det skadar personens hälsa. En av 

respondenterna menar att om missbrukaren avancerar i sitt bruk av exempelvis narkotika 

genom att börja injicera kan även detta ses som fortgående missbruk. Vidare säger samma 

respondent att ”en ung tjej som ska försörja sitt narkotikamissbruk... en ung tjej har ju inte 

sådana pengar så det slutar ofta med att hon namnar på streetan”…..dom fixar de inte själv 

och då är det ingen tvekan om att det är ett fortgående missbruk”. En annan av 

respondenterna anser att bedömningen är enklare när det handlar om alkoholmissbruk utifrån 

sin tidigare erfarenhet. I den aktuella kommunen har inte missbruk av narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel varit lika uppmärksammat för LVM utredningar.  

5.1.2 Vårdbehovet enligt SoL 

 
Här har kulturen inom olika socialförvaltningar betydelse för hur man ser på den frivilliga 

vården. Det beskrivs vidare som att det är en bedömningsfråga om när det inte går längre med 

frivilliga insatser. Det måste finnas en trovärdighet i frivilligheten hos individen för att 

frivilliga insatser ska fortlöpa. Man upplever ibland denna bedömning som svår men en av  

respondenterna säger att ”ofta kommer man till en punkt då man ganska naturligt ser att det 

helt enkelt inte går på annat sätt än tvång”. En annan av respondenterna menar även att 

frivilligheten hos individerna inte är närvarande då de är inne i ett tyngre missbruk. Alla 

respondenterna är dock överens om att ambitionen ska vara att göra allt man kan för att gå den 

frivilliga vägen och det ska inte finnas en rädsla för att använda sig av LVM. En av 

respondenterna poängterar att  ”kommunerna har en tendens att smita undan sitt ansvar”.  
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5.1.3 Att utsätta sin fysiska och psykiska hälsa för fara.  

 
Här anser respondenterna att det finns svårigheter i att bedöma vad som är psykisk ohälsa 

orsakad av missbruk eller tvärtom. Vari ligger grundproblemet, psykisk ohälsa eller 

missbruk? Även här påpekas vikten av korrekta bedömningar från läkare angående individens 

fysiska och psykiska hälsa. Många gånger upplever respondenterna att det är aktuellt med 

vård enligt LPT men psykiatrin anser oftast att de inte kan göra något förrän missbruket är 

under kontroll. Det finns en önskan hos respondenterna att det ska finnas ett samarbete mellan 

psykiatrin och socialtjänst för att uppnå optimal vård för individerna. Vården bör bedrivas 

parallellt anser de. 

 

5.1.4 Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv 

 
Här lägger alla respondenterna tyngd på de yngre personerna. De menar att yngre personer har 

mer att förlora än en äldre person som missbrukar. När det gäller äldre personer prövas i 

första hand andra metoder inom öppenvården, och man anser detta rekvisit riktar sig mer till 

de yngre.   

5.1.5 Skaderisken för sig själv och närstående 

 
I detta rekvisit ligger fokus på om individen är självmordsbenägen, det vill säga om hoten är 

allvarliga, och personen har gjort en aktiv handling för att skada sig eller någon annan. En av 

respondenterna ser svårigheter med att bedöma begreppet närstående, men tydliggör att i de 

fall då det finns barn med i bilden finns ett större ansvar.  

 

5.1.6 Rättssäkerhet och rättvisa 

 
Det finns en allmän uppfattning om att handläggarnas inställning till tvångsvård har betydelse 

för hur lagen tolkas. Trots detta påpekar respondenterna att deras uppgift är att se till 

individens bästa. ”Det borde finnas en kodex för oss handläggare för hur vi ska se på 

människor, livet och dess värde”, säger en av respondenterna. Om det finns ett motstånd till 

LVM är det inte lämpligt att arbeta med missbruksfrågor anser respondenterna. Det finns en 

känsla av godtycklighet i besluten om tvångsvård som styrs av konjunkturen, vilket inte kan 

ses som rättssäkert. Om kommunerna har bra ekonomi blir bedömningarna av LVM mer 

generös. De verktyg som finns i dag upplevs som bra hjälpmedel för att bedöma missbruket, 
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vilket ger säkrare diagnoser och rätt insatser. Här efterfrågas även tydligare lagtexter och 

bättre samarbete med hälso- och sjukvården för att göra rättvisa och rättssäkra bedömningar. 

Ytterligare faktorer som påverkar rättsäkerheten är att de beslut som fattas om tvångsvård 

ligger hos socialnämnd och LR som tar det slutgiltiga beslutet.  

 

6. Analys 

I denna del av uppsatsen analyseras de fakta som finns skrivet i arbetet tillsammans med 

intervjuerna för att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. I analysen har vi valt att ta 

med en del av de rättsfall som finns inom området, detta för att förtydliga lagtexternas 

tolkningar ur ett rättsperspektiv.  

6.1 Tillämpning av LVM 
 
Att tolka och tillämpa LVM är något som upplevs som en mycket svår uppgift av de 

respondenter som arbetar inom området. Lagen som skall tolkas restriktivt kräver att de 

bedömningar som görs är noggranna och individuella utifrån att tolkningarna skall följa lagen 

precis. Den allmänna uppfattningen bland respondenterna om LVM är att detta är en ”nödlag” 

eller samhällets yttersta ansvar för att stoppa ett pågående missbruk. I LVMs inledande 

bestämmelser står det att socialtjänstens mål är att hjälpa människor med missbruk. I 

objektivitetsprincipen skall ett sakligt och opartiskt förhållningssätt antas och det ställs på 

prov i beslut som gäller tvång.  

 

Ett av problemen är att urskilja vad som är ett faktiskt missbruk och vad som kan ses som 

psykisk ohälsa främst när det gäller omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

Regeringen har tillsatt en utredning (Dir. 2008:48) för att  granska missbruks- och 

beroendevården och även tydliggöra huvudmännens uppgifter och ansvar. Respondenterna 

inom socialtjänsten erfar att det ofta saknas samarbete mellan sjukvården och kommunerna 

för att kunna arbeta effektivt och nå goda resultat inom både missbruk och psykisk ohälsa, 

detta är också något som är viktigt för att säkra klientens rätt till relevant vård.  

 

En av frågeställningarna i uppsatsen är: vad är det som gör att klienten omfattas av 13 § LVM 

men sedan inte bereds vård enligt 4 § LVM? En förklaring som framkommit i våra intervjuer 

är att en av de kommuner som haft ett högt antal omedelbara omhändertaganden under en 

period hade en ledning som inte ställde sig positiv till LVM. Detta var också något som 
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kritiserades från Länsstyrelsen. Syftet med de omedelbara omhändertagandena var att avbryta 

ett pågående missbruk som inte längre kan fortgå utifrån att personen riskerar att skada sin 

hälsa allvarligt. Enligt proportionalitets- och ändamålsprincipen får inte myndigheterna 

använda mer tvång än vad som krävs för att uppnå ändamålet med ingripandet. Genom att 

enbart använda sig av 13 § LVM och inte sedan ansöka om beredande av vård enligt 4 § 

uppnår man inte det ändamål som det är tänkt. Utifrån de intervjuer som genomförts har inte 

någon mer förklaring än detta getts. Respondenterna uppger att i stort sett alla omedelbara 

omhändertaganden idag går vidare till ansökan om beredande av vård enligt 4 § LVM.  

Det visar också på hur viktig den grundläggande kunskapen om lagstiftningen är och ur 

rättssäkerhetssynpunkt ska myndigheterna utreda så korrekt och tillräckligt som möjligt enligt 

officialprincipen.  

 

 De respondenterna vi intervjuat upplever att det saknas utbildning i LVM-förfarandet och de 

tolkningar och tillämpningar som därigenom skall göras. När det gäller att identifiera och få 

en uppfattning om missbruk i allmänhet har de dock fått utbildning i bland annat 

beroendelära, motiverande samtal och ASI. De förlitar sig ofta på sin tidigare erfarenhet 

utifrån de ärenden som de haft. Utifrån att det idag saknas specifik utbildning inom tolkning 

och tillämpning av LVM kan rättssäkerheten för klienten ifrågasättas. Respondenterna uppger 

att de ofta går till tidigare rättsfall och utifrån dessa skapar sig en uppfattning om hur 

tolkningar ska ske vilket också stärker rättsäkerheten. Utifrån rättvisebegreppet kan man utgå 

från den formella rättviseprincipen vilket innebär att liknande fall skall jämföras och 

behandlas lika.  

 

För att förtydliga LVM har den delats upp i olika rekvisit. Dessa skall vara vägledande i 

tolkning av lagen. Lagen skall som tidigare nämnts tolkas restriktivt men när det gäller 

begreppet fortgående missbruk görs ibland olika bedömningar.  

 

För att göra en korrekt bedömning krävs att förarbeten till LVM studeras grundligt. I prop. 

1987/88:147 beskrivs fortgående missbruk som att personen under en lång tid ska ha haft en 

hög konsumtion av drogen, konsumtionen skall ha en sådan omfattning att personens hälsa 

befaras skadas. I intervjuerna framkommer att det ibland görs andra bedömningar när det 

gäller fortgående missbruk. Hänsyn tas alltid till hälsorisken men när det gäller tiden för hur 

långt ett missbruk bör vara kan detta variera. Här blir bedömningarna mycket individuella 

utifrån den situation som klienten befinner sig i. Större hänsyn tas om personen är yngre 
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utifrån att en yngre person ofta har mer att riskera i sitt liv. Alla ska behandlas lika inför lagen 

vilket kan ifrågasättas i detta resonemang. I de intervjuer som genomförts förtydligar 

respondenterna vikten av medicinska skador, dessa väger tungt om tvångsvård skall vara 

aktuellt. I RÅ 1990 ref. 18 har en 34 årig man bedömts ha ett fortgående missbruk, utan 

påvisbara medicinska skador. LR har i detta fall valt att ändra utgångspunkten i ansökan från 

att personen omfattas av första stycket, andra punkten när frivilligheten inte finns, till att 

istället använda sig av punkt 3 b, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv som den mest 

aktuella. RegR följer i sitt domslut LR motivering.  

 

En del som inte nämns i prop. 1987/88:147 är de kriterier i DSM IV och ICD 10 som finns för 

att diagnosen missbruk skall ställas.  Missbruk definieras där som ett psykobiologiskt tillstånd 

vilket innebär att det är en kombination av psykologiska och fysiologiska aspekter.  

 

När det gäller frivilligheten till vård för de individer som befinner sig i ett missbruk ser 

intervjupersonerna detta som en otydlig gräns för vad som kan ses som frivilligt och tvång. 

Utifrån att dessa individer befinner sig i ett missbruk anser man att frivilligheten kan 

diskuteras. Frivillighet kan beskrivas som grundläggande rättigheter för den enskilda 

individen men då man befinner sig i ett missbruk uppger en del av de intervjuade 

handläggarna att viljan till frivillighet är sjuk. Enligt SoL skall frivillig vård erbjudas i första 

hand men det måste alltid göras en bedömning om klientens samtycke är trovärdigt. Om detta 

kan ifrågasättas kan LVM vara ett alternativ.  I RÅ 1990 ref. 10 har en kvinna blivit föremål 

för LVM-utredning. LR ansåg att kvinnan skall beredas vård enligt första stycket 4 § LVM. 

Kvinnan har i sin tur överklagat beslutet till KR utifrån att hon ansåg sig frivillig till vård. KR 

avslår kvinnans överklagande och i RegR upphävs domen utifrån att de inte anser att kvinnan  

blivit erbjuden adekvat hjälp på frivilliga grunder enligt SoL. En av respondenterna uttrycker 

vikten av att det i utredningen framkommer vilka insatser som tidigare genomförts inom 

frivillig vård.  

 

Under rekvisitet ”utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara” påpekas att det 

finns ett behov av samarbete mellan hälso- och sjukvården och kommunerna för att nå ett bra 

resultat. I prop. 1981/82:8 framgår tydligt att personer som fått sin ohälsa bekräftad inom 

hälso- och sjukvården skall få den vård som de är i behov av utan egen medgivelse. Vikten av 

att läkare rapporterar till kommunen är stor för att relevanta insatser skall beviljas. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt har de läkarintyg som skrivs en stor betydelse för hur man bedömer 
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vårdbehovet och den psykiska och fysiska hälsan. I RÅ 1995 not. 126 upplever en klient som 

blivit föremål för LVM att han utsatts för orättvis behandling. Det läkarintyg som utfärdats i 

utredningssyfte har inte gjorts inför omhändertagandet utan först när domen fallit. Klienten 

upplever detta som en ”efterkonstruktion” och önskar skadestånd. RegR avslår denna ansökan 

utifrån att det inte faller under deras ram. Handläggarna bekräftar i de intervjuer som gjorts att 

det ofta förekommer att läkarintyg utfärdas först när klienten kommer till LVM-hemmet. 

Detta tyder på att man inom hälso- och sjukvården har bristande kunskap och förståelse över 

vikten av att hälsotillståndet framkommer korrekt till socialtjänsten. Det har också stor 

betydelse för klientens rättssäkerhet.  

 

I prop. 1987/88:147 beskrivs den sociala indikationen som ett rekvisit som skall användas 

främst i syfte för att bryta ett destruktivt beteende som kan leda till det skadeverkningar som 

ett missbruk kan ge upphov till.  Det gäller både de medicinska och sociala aspekterna som 

missbruket ger.  Respondenterna anser att detta rekvisit till största del används på yngre 

personer och socialtjänsten tillämpar ofta rekvisitet på dessa grunder. LVM tolkas restriktivt 

vilket man tydligt kan se under denna punkt. Äldre missbrukare omfattas oftast inte av den 

sociala indikationen utifrån att de anses inte ha ”lika mycket att förlora” som yngre personer.  

 

När det gäller rekvisitet ”kan komma att skada sig själv eller någon närstående” har 

handläggarna uttryckt svårigheter i att tolka begreppet närstående vilket också saknar närmare 

beskrivning i förarbeten till lagen.  I de LVM-utredningar som görs används mycket sällan 

detta rekvisit utifrån att handläggarna anser sig behöva ha konkreta hot eller bevis för att 

personen skulle kunna genomföra detta genom en aktiv handling.  

En av uppsatsens frågeställningar fokuserar på rättvisan och rättssäkerheten för klienter som 

omfattas av LVM. I intervjuerna ställdes frågan huruvida handläggarnas personliga inställning 

till LVM påverkar tolkningen och tillämpningen. Det övergripande svaret var att det har stor 

betydelse vilken inställning och erfarenhet handläggaren har av LVM-utredningar. 

Inställningen till tvånget har också stor betydelse. Detta påverkar rättsäkerheten för klienterna 

och även hur bedömningarna genomförs. Official- och legalitetsprincipen har här en 

betydande roll i myndighetsutövandet och för rättssäkerheten.  Legalitetsprincipen är en 

grundläggande princip i all rättssäkerhet. Beslut får inte fattas utifrån egna uppfattningar utan 

skall ha stöd av lagen. Lagen skall också vara förutsebar för att individen och tillämparen 

skall ha möjlighet att förutse konsekvenserna av att lagen tillämpas eller inte.   
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7. Diskussion 

Att tolka och tillämpa 4 § LVM är ingen enkel uppgift för de som arbetar inom området. Här 

är den tidigare erfarenheten mycket viktig utifrån att ingen specifik utbildning i tolkning och 

tillämpning finns. Eftersom lagen är av tvingande karaktär och inkräktar på individernas frihet 

är det viktigt att detta görs på ett korrekt sätt för att säkra individens rättigheter och samtidigt 

vara ett yttersta samhällsansvar. Vi upplever att lagen tolkas och tillämpas godtyckligt utifrån 

olika aspekter där ekonomi har en avgörande roll. I de fall där kommunernas ekonomi är 

stabil tillämpar de lagen på ett mera frikostigt sätt men i dagsläget med de ekonomiska 

svårigheter som råder blir denna grupp ofta åsidosatt.  

 

Lagen tolkas och tillämpas restriktivt och nu kanske mer än någonsin utifrån ekonomin. SiS 

sänker sina avgifter för § 27 hem så att kommunerna i större utsträckning har möjlighet att 

utnyttja denna form av vård. Vård i ett § 27 hem innebär att individen placeras i andra former 

av vård än den institutionsvård som förekommer på ett LVM-hem. Det kan handla om HVB-

hem eller vård på hemmaplan. Vi anser att denna form av vård ställer oerhörda krav på de 

som utför vården speciellt i de fall då individen bor i det egna hemmet och har sitt vanliga 

nätverk tillgängligt, ett nätverk som för många som befinner sig i missbruk kan vara 

destruktivt. I våra intervjuer har vi specificerat de olika rekvisiten i lagen och respondenterna 

har beskrivit hur de tolkar dessa. Tolkningarna sker utifrån de tidigare erfarenheter de har 

samt hur de förklaras i de förarbeten som finns.  

 

Ett av rekvisiten innehåller begreppet ”närstående”. Vi har förstått att detta är något som 

utnyttjas mera sällan och att det finns vissa svårigheter att tolka vad som avses med 

närstående. Vi upplever att det kan vara en orsak till varför man i utredningar sällan hänvisar 

till den delen av rekvisitet. Vi har förstått att de tolkningar som sker är mycket individuella 

utifrån individens behov vilket kan ses som rättssäkert för denne. Det som kan ifrågasättas i 

denna situation är hur rättvist detta är om jämförelsen sker mellan olika kommuner. 

Tolkningarna sker ofta utifrån handläggarnas inställning till lagen vilket kan innebära att det 

inte blir vare sig rättssäkert eller rättvist för individen. Trots detta anser vi att det bör vara 

individuella bedömningar för att det ska fungera.   

 

När det gäller LVM är syftet att motivera personerna till frivillig vård. Vi upplever att det kan 

finnas svårigheterna att motivera en person som blivit tvångsomhändertagen och i många fall 
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känner sig kränkt. Motivationsarbetet är något som bör följa individen under lång tid och de 

sex månader som han eller hon befinner sig inom tvångsvården är i de flesta fall inte 

tillräckligt. Vi har under arbetets gång funderat över tiden för vården som idag är högst sex 

månader utifrån att de som vårdats inom LVM ofta återfaller när de kommer tillbaka till sitt 

”vanliga liv” vilket kan skapa funderingar kring hur vården efter ett LVM fungerar.  

 

Ett etablerat missbruk ses idag som en sjukdom och för att ett tillfrisknande skall ske krävs 

stora insatser från både den enskilde och samhället. Här ska kommunerna återigen ta över 

ansvaret för eventuella frivilliga behandlingar och den eftervård som krävs. Samhällets ansvar 

för att hjälpa dessa individer på ett bra sätt kan sträcka sig över lång tid. För att undvika att en 

individ inte skall hamna under tvångsåtgärder gång på gång krävs det att kommunen har en 

fungerande öppen- och eftervård. Vi har förstått att detta fungerar mycket olika på olika 

platser i länet. I de flesta fall finns någon form av ”missbruksteam” som skall sköta denna 

uppgift och som vi ser det så är det här det stora arbetet börjar. Att skapa andra förutsättningar 

för individen än de som tidigare varit aktuella kräver mycket insatser från både de som arbetar 

med individerna och individerna själva. Även här kan vi se att ekonomin har en stor betydelse 

utifrån att resurserna många gånger är knapphändiga och det inte alltid finns möjligheter att 

följa upp personerna i den utsträckning som krävs. Vi upplever att när kommunerna blir 

tvungna att spara är missbrukare ofta de som blir drabbade mycket på grund av att de inte har 

förmågan att föra sin egen talan och ingen annan gör det för deras skull.  

 

Vad som gör att klienten omfattas av 13 § LVM men sen inte bereds vård enl. 4 § LVM är en 

av de frågeställningar vi haft i uppsatsen. I en utredning om LVM mellan 1996 – 2003 som 

utförts av Länsstyrelsen Jämtlands län framgår att många av de omedelbara 

omhändertagandena enligt 13 § inte går vidare till beredande av vård enligt 4 §. Denna 

utredning samt annan tidigare information har skapat en förutfattad mening från vår sida. I 

våra intervjuer har det framkommit att i nästan alla fall bereds klienten vård enligt 4 § LVM 

om de tidigare omhändertagits omedelbart. En av förklaringarna till Länsstyrelsens resultat 

framkom i en av de intervjuerna vi genomfört. Ledningen i socialförvaltningen i en av 

kommunerna var negativt inställd till LVM och utnyttjade därmed endast omedelbara 

omhändertaganden vid akuta fall och beredde sedan inte individen vård enligt samma lag. En 

av respondenterna i våra intervjuer påpekade att ledningen inte hade kunskap inom området 

vilket resulterade i detta fenomen.  Detta anser vi inte som en rättssäker hantering utifrån att 
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den personliga inställningen samt okunskap har påverkat besluten. Lagen har här inte 

tillämpats på det sätt som den avsetts.    

 

När det gäller den sociala indikationen ser man här till yngre individer som befinner sig i ett 

fortgående missbruk och som har mycket att förlora om detta destruktiva beteende fortsätter. 

Vi har under intervjuerna och vid tolkningarna av lagtexten uppfattat att det också ska rikta 

sig till den yngre gruppen som befinner sig i missbruk. Vi anser att man i detta fall tolkar 

rekvisitet mycket restriktivt vilket vi ställer oss undrande till. Många av de som befinner sig i 

missbruk är något äldre och har etablerat ett väl fungerande liv med familj och arbete. Att 

tolka detta rekvisit restriktivt och bara använda sig av det när det gäller yngre personer kan i 

dessa fall ifrågasättas. Har inte en äldre person som befinner sig i missbruk i vissa fall lika 

mycket att förlora? Har inte barn, familj och arbete samma betydelse för dem? 

 

En upptäckt som vi gjort är att det i lagtexten och de förarbeten som finns inte nämns något 

om spelmissbruk vilket kan upplevas som en aning märkligt utifrån att det i dagens samhälle 

är något som blir alltmer vanligt. I RÅ 2005 ref. 51 beskrivs hur en spelmissbrukare i ett fall 

blivit nekad bistånd för behandling utifrån att han inte har ett alkohol- eller drogmissbruk. 

RegR anser i detta fall att Barn- och utbildningsnämnden här tagit ett felaktigt beslut utifrån 

att spelmissbruk också ses som ett missbruk och skall ha samma rätt till stöd som övrigt 

missbruk enligt SoL 5 kap. 9 § som lyder enligt följande:  

”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård 

som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med 

den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs”.  

 

I detta fall har RegR anset att detta är lika allvarligt spelmissbruk som ett missbruk av 

alkohol, droger och flyktiga lösningsmedel. Socialtjänsten kan alltså inte om man följer praxis 

neka till bistånd för behandlig till detta ändamål. Detta är inget som i sig rör LVM men för de 

handläggare som arbetar inom området kan denna fråga bli aktuell och då det saknas regler 

för hur ett sådant ärende skall handläggas vilket av oss anses som något som bör utmynna i att 

en förtydning av lagen och där bör spelmissbruk också finnas med. Även om socialnämnden 

idag inte har stöd i lagen att omhänderta personer med spelmissbruk enligt LVM, har de ändå 

det övergripande ansvaret för att stötta människor att komma ifrån ett destruktivt missbruk.  
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Ytterligare ett område som idag är relativt nytt är de så kallade ”internet droger” som florerar 

i samhället och som ger missbruk och beroende, dessa droger finns inte heller nämnda i lagen 

vilket försvårar bedömningarna.  När en person använder dessa droger, som i de flesta fall är 

helt lagliga, sker samma sak som om de använder narkotikaklassade droger. Ett missbruk och 

beroende skapas snabbt och många gånger utan att det ger tydliga konsekvenser som blir 

synliga för andra. Vi anser att detta kan beskrivas som ett fortgående missbruk men som kan 

vara svårt att bevisa utifrån att det inte syns på de klassiska tester som används för att se om 

en person är narkotikapåverkad. Självklart ger även detta missbruk medicinska skador som 

skall vara en del i bedömningen om LVM.  

 

I LVM tydliggörs att personen skall ha prövat andra frivilliga insatser som misslyckats innan 

det är aktuellt att tvångsvårda individen. Frivilligheten hos en person som har ett missbruk 

anser vi kan diskuteras utifrån att personen många gånger lever ett dubbelliv på grund av att 

han eller hon är beroende av drogen som då styr dennes liv. RÅ 1990 ref. 10 är ett fall som 

just tar upp denna problematik, den kvinnan ansågs inte blivit erbjuden tillräckligt med 

frivilliga insatser innan det blev fråga om LVM. Kvinnan hade enligt handläggaren på 

socialtjänsten vid ett flertal tillfällen blivit erbjuden hjälp men tackat nej eller lämnat rummet. 

Utifrån att hon hade ett fortgående missbruk kan man här ifrågasätta detta. Hade hon förstått 

och haft förmågan att ta till sig denna information utifrån att hon befunnit sig i ett fortgående 

missbruk med de konsekvenser som detta innebär? I boken ”Det moraliska ifrågasättandet och 

det existentiella lidandet” beskriver författaren det som att ”frivilligheten och 

självbestämmandet är viktigt, men i ett fortgående missbruk blir den egna frivilligheten 

bortträngd av det styrande missbruket”, detta tydliggör saken  anser vi.    

 

Ett missbruk och beroende kan ibland gå mycket fort att etablera. De tidigare insatserna 

kanske inte har funnits utifrån att personen inte varit känd hos socialtjänst och inga rapporter 

inkommit från polis, anhöriga eller liknande. Om personen hamnar på sjukhus på grund av 

överdos, stroke eller liknande är detta första gången detta synliggörs och det kan i en del fall 

bli fråga om insatser från socialtjänsten. Här har vi konstaterat att det ibland blir fråga om 

omedelbara omhändertaganden för att hindra personen att lämna sjukhuset och fortsätta skada 

sin hälsa allvarligt. Utifrån att det i vissa fall saknas tidigare kännedom om individen har det 

hänt att det i ett senare skede inte går vidare till beredande av vård enligt 4 § LVM. Här 

upplever vi att det finns brister i att handla förebyggande. Om individens missbruk uppdagas 

först vid en överdos har kanske andra insatser inte tidigare prövats vilket gör att individen kan 
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vara helt okänd för socialtjänsten. Den tidigare kännedomen om personen som är så viktig i 

bedömningen uteblir vilket innebär att det kan bli ett omedelbart omhändertagande men inte 

beredande av vård enligt 4 § LVM.  

 

I kommunens ansvar ligger också det förebyggande arbetet. Det handlar om att förhindra att 

personer hamnar i missbruk och att tidiga insatser sätts in om det finns farhågor. Vikten av att 

i tid bryta ett destruktivt användande av droger ger vinster för både individen och samhället. 

Om mer resurser används för förebyggande arbete anser vi att det resulterar i att missbrukaren 

inte behöver hamna inom ramarna för tvångsåtgärder som kan vara mycket destruktivt i sig 

för individen.  

 

Många gånger är det svårt att avgöra om missbruket beror på psykisk ohälsa eller om den 

psykiska ohälsan beror på missbruket. Vi upplever att det finns en otydlighet i vem som bär 

ansvaret här, socialtjänst eller hälsosjukvård. Detta innebär ofta att individen ”bollas emellan” 

olika huvudmän och därigenom får de inte adekvat hjälp. Handläggarna i intervjuerna önskar 

att det ska finnas ett bättre samarbete och mer tydlighet i vem som har huvudansvaret. I 

många kommuner finns i dag så kallade dubbeldiagnos team som skall arbeta med individer 

som har samsjuklighet, missbruk och psykisk ohälsa.  

 

Detta är en positiv utveckling men vår upplevelse är att det är ett relativt nytt område som 

kräver en mer komplex kunskap för att uppnå bra resultat, och för att individen inte ska 

hamna mellan stolarna. I Dir. 2008:48 har socialdepartementet bland annat fått i uppgift att 

utreda ansvarsfördelning och vården hos huvudmännen. Detta ser vi som positivt och 

välbehövligt. En annan del som ofta nämns i intervjuerna är de läkarintyg som krävs för 

ansökan om LVM. Här finns svårigheter i samarbetet mellan kommun och sjukvården, ett 

system för detta efterlyses. Vi anser att ur rättssäkerhetssynpunkt är detta ett mycket viktigt 

problem att lösa. Detta för att säkra individens rätt till relevant vård.  

 

I detta arbete har vi sökt rättsfall för att kunna fastställa praxis inom området vilket har varit 

mycket svårt. Att finna nyare rättsfall är inte möjligt vilket vi ifrågasätter starkt. Vad beror 

detta på? Har klienterna inte förmågan att överklaga de beslut som sker? Med tanke på deras 

utsatta situation saknas kanske den kraft och kunskap som krävs i dagens samhälle för att göra 

sin röst hörd och få den hjälp som de har rätt till.   
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna uppsats har fokuserat på hur LVM tolkas och tillämpas. Tolkningarna av lagtexter kan 

ibland upplevas som torftiga utifrån att de oftast inte kan tydas korrekt utan att ha genomgått 

de förarbeten som finns till lagen. Här krävs ett stort engagemang från de som tillämpar lagen 

för att det ska bli ett så rättssäkert och rättvist beslut som möjligt för den enskilde individen.  

I detta arbete har vi tittat på lagtexter, förarbeten samt praxis utifrån en rättsdogmatisk ansats 

samt intervjuat handläggare inom olika socialförvaltningar genom kvalitativ metod. Detta har 

varit en relevant metod för att få svar på våra frågeställningar. I fortsatta studier skulle en 

liknande undersökning kunna göras men då i ett större perspektiv. Intervjuer med fler 

handläggare samt att undersökningen sker i större utsträckning inom landet.  

 

Ytterligare frågor som kan studeras för att få ett helhetsperspektiv inom området är   

rättsväsendets tolkning och tillämpningen av LVM? Här skulle domarnas och juristernas 

tolkning kunna jämföras med handläggarnas inom socialförvaltningen.  Vi har under arbetet   

kommit i kontakt med klienternas syn på LVM och hur de bemöts. Utifrån vårt syfte har detta 

område inte varit relevant i denna studie, men vi anser att detta skulle vara ett mycket 

intressant perspektiv att studera utifrån vårt arbete inom den sociala sfären.     
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Tema 1: Inledning 
• Vilken yrkes- och utbildningsbakgrund har du? 
 
• Hur ser dina huvudsakliga arbetsuppgifter ut? 

 
• Hur länge har du arbetat med Missbruksfrågor?  

 
• Hur ser du på LVM? 

 
• Har du någon specifik utbildning för handläggning och tillämpning av LVM och i så 

fall vilken? 

 

Tema 2: LVM § 4 och § 13 
• Hur vanligt är det med omedelbara omhändertaganden enl. § 13 LVM? 

 
• När använder man sig av omedelbart omhändertagande och var går gränsen för när det 

är berättigat? 
 

• Hur många av dessa leder till en ansökan om beredande av vård enl. 4 § LVM?  

 

Tema 3: Rekvisiten 4 § LVM 
• Rekvisiten i § 4 LVM har varit omdiskuterade i olika sammanhang. Hur upplever du 

det är att tolka dessa? 
 
• Hur ser Du på följande rekvisit: 
 
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

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

2. Vårdbehovet inte kan tillgodoses via SoL ? 
 
3. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, vad innebär detta? 

 
4. Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller …när gör missbrukaren det och har 

åldern någon betydelse? 
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5. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. När anser du 
att detta rekvisit uppfylls? 

 

Tema 4: Rättssäkerhet 
• Hur tror du att handläggarens personliga inställning till användning av tvång kan 

påverka tillämpningen av LVM? 
• Hur ser du på rättvisa och rättssäkerhet för klienten med dagens formulering av lagen?  

 


