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Abstract 
Aftercare is an important condition for the Care of Alcoholics and Drug Abuse Act (LVM) to 
be successful. According to the law, the municipals are responsible for the aftercare. We 
compared how three municipal in Skåne, Sweden, define and work with the aftercare after 
treatment under LVM. The study was based on nine qualitative interviews with social 
workers, division managers and politicians from each municipal. As a theoretical reference 
the theory of total institutions and empowerment theory were used. The results from the study 
showed that the municipals defined aftercare in similar way. All municipals definition of 
aftercare contained housing, occupation and treatment for the drug abuse. The study also 
showed that the municipals offered different kinds of aftercare, two municipals mainly offered 
aftercare in outpatient treatment, while one municipal mainly offered aftercare in external 
institutions. All respondents claimed that clients and staff from the institutions had influence 
of the aftercare planning. Our conclusion is  that all municipals have aspects of both 
empowerment and total institutions in their work with aftercare, but it seems that all 
municipals are closer to empowerment than total institutions in their work with aftercare. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Enligt § 30 Lagen (1998: 870) om vård av missbrukare i vissa fall, hädan efter benämnd 

LVM, är det kommunerna som ska ansvara för att personer som blivit omhändertagna enligt 

LVM får eftervård. I § 30 LVM framgår det att ”Nämnden skall aktivt verka för den enskilde 

efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning samt se till att han får personligt stöd 

eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk”. Av paragrafen framgår det att 

socialnämnden har en skyldighet att se till att den enskilde efter vårdtiden får fortsatt stöd. Det 

viktigaste stödet är egen bostad och arbete. Utgångspunkten är att den som skrivs ut inte skall 

behöva återvända till en miljö och livssituation, där han eller hon har dåliga förutsättningar att 

hålla sig ifrån missbruket (Nordström & Thunved, 2004). Av 5 kap 9 § SoL framgår dessutom 

att socialnämnden skall ”sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 

han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket”. Paragrafen syftar på såväl frivillig 

vård som tvångsvård (SOU 2004: 3). 

 

Ett flertal studier visar dock att eftervården många gånger är eftersatt. Av Gerdners (2005a) 

studie ”LVM-vårdens genomförande, utfall och effekt – en kontrollerad registerstudie i 

Jämtland” framgick att 83 % av LVM-gruppen inte fick någon som helst eftervård efter 

LVM. Vidare skriver Gerdner (2005a) att den lilla eftervård som gavs var mycket kort, i snitt 

tre månader och hade ingen påvisbar effekt. Gerdner (2005b) menar att vägen ut ur missbruk 

är lång och sällan spikrak och därför är det viktigt att stödet till personer med tungt missbruk 

kännetecknas av långsiktighet, kontinuitet och uthållighet. Goda behandlingsresultat måste 

även följas upp med fortsatta stödåtgärder (återfallsprevention) som bör pågå under minst ett 

år (Gerdner, 2005b). 

 

I studien ”Ett år efter utskrivningen – vad hände sedan” framgick att 13 av 28 klienter 

saknade egen bostad ett år efter utskrivningen. Larsson & Ollus (1999) skriver i samma studie 

att boendet är av avgörande betydelse, då klienterna ser det som en ”chans” att fortsätta 

missbruka om de inte har något boende ordnat. Gerdner (2005b) menar att det inom den 

sociala sektorn finns stora brister på goda och anpassade boenden/bostäder, samt möjligheter 

till sysselsättning. Vidare menar Gerdner (2005b) att både boende och sysselsättning har 

avgörande betydelse för att motverka återgång till tidigare missbruksmiljöer samt återfall i 

missbruk. I Larssons & Ollus (1999) studie framgår även att få klienter hade kontakt med 
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socialtjänsten eller någon annan professionell person efter vistelsen på LVM-hemmet. Flera 

klienter beskrev att de övergivits av socialtjänsten efter vårdtiden. Larsson & Ollus (1999) 

menar att det är bortkastade pengar att först tvinga in någon i en förändringsprocess och sedan 

överge dem när vården börjar ge resultat. Vidare skriver de att det inte finns något ”mera 

sårbart än en missbrukare som precis lämnat ett behandlingshem” (Larsson & Ollus, 1999, s 

32). Hasselgren (2004) skriver att många som försöker men misslyckats med att bli fri från 

sitt drogberoende förklarar sitt misslyckande med brister i eftervården. Vidare skriver han att 

den svåraste tiden för den drogberoende är den efter att behandlingen är avslutad, särskilt om 

man kommer ut till en oförändrad, ofta obefintlig bostadssituation, brist på sysselsättning och 

socialt nätverk 

 

I Yohanes m fl. (2002) studie ”De kommer ut fräscha och fina – Om tvång och hemlöshet” 

framgår att det finns skillnader i hur olika kommuner arbetar med eftervård. Exempelvis hur 

många som fortsätter till andra behandlingshem efter LVM-vården, hur många som hade 

bostad vid utskrivningen samt andelen som bor i träningslägenheter.  

 

Den forskning och de artiklar om eftervård som vi har studerat tyder på att eftervården många 

gånger fungerar dåligt. Ändå verkar de som att de flesta, såväl forskare som missbrukare, 

anser att eftervården är viktig och en ren förutsättning för att LVM-vården ska bli lyckad.  

 

Utifrån det som vi har läst verkar det även som om eftervård kan ha en rad olika betydelser 

och innehålla olika insatser beroende på vem man frågar. Redan här kan ett flertal problem 

vad gäller eftervård identifieras; hur definierar kommunerna, vilka enligt lag är ansvariga för 

eftervården, själva begreppet och företeelsen eftervård? Den mest påtagliga problematiken 

gäller dock hur och vem som gör eftervårdsplaneringen samt vilka faktiska eftervårdsinsatser 

som kommunerna har att erbjuda. 

 

Detta har väckt ett intresse hos oss och en vilja att närmare studera hur olika kommuner ser 

på, och bedriver eftervård efter LVM. Framför allt vad gäller definition och genomförande. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur tre kommuner ser på, och bedriver eftervård.  
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Frågeställningar: 

Hur definierar de olika kommunerna eftervård? 

 

Vilka eftervårdsinsatser har kommunerna att erbjuda?  

 

Hur och vem gör eftervårdplaneringen? 

 

Hur skiljer sig eftervården åt i de olika kommunerna, ifråga om definition och genomförande? 

 

1.3 Begreppsdiskussion 

Vad man menar med begreppet eftervård är inte helt självklart. Gerdner (2004) definierar 

eftervård som insatser som handlar om stöd, vård och behandling med fokus på att hantera 

missbruk. Men han tillägger att det ibland också under begreppet eftervård diskuteras 

stödåtgärder som handlar om boende, sysselsättning och försörjning. Hibell (2004) skriver att 

nyckelområdena för eftervård är bostad, utbildning och arbete, förutom insatser som fokuserar 

på själva missbruket. Han menar att det inte bara handlar om ”hårdvara” utan även 

”mjukvara”. Med detta menar han positiva sociala kontakter och reparerade nätverk som kan 

hjälper klienterna till att hålla sig borta från de gamla kompisarna i missbruksgänget. 

Kronberg (2005) menar att det egentligen inte finns någon bra definition av begreppet 

eftervård. Hon menar att det finns ingen ”vård efter”, eftersom vården är kontinuerlig. Vidare 

skriver hon att man kan definiera eftervård praktiskt utifrån de förutsättningar som finns.  

 

I vår studie utgår vi ifrån att eftervård är de insatser som kommuner erbjuder klienten när han 

eller hon lämnar LVM-institutionen eller eventuellt § 27 LVM placeringen. Dessa insatser är 

bland annat, bostad, arbete och studier men även stöd och behandling för att varaktigt komma 

ifrån sitt missbruk. Det vill säga de skyldigheter som § 30 LVM ålägger socialnämnden. 

 

När vi använder klientbegreppet syftar vi på de människor som har kontakt med 

socialtjänsten. Vi är medvetna om att klientbegreppet har en negativ klang och präglas av 

beroende, där den hjälpsökande är hänvisad till och underordnad myndigheternas beslut..  

 

Begreppet öppenvård har åtskilliga gånger dykt upp under arbetets gång. Detta är ett begrepp 

som, precis som eftervård, är svårt att ge en klar definition på. Öppenvård sker på hemmaplan 

i kommunen och är frivillig för den enskilde individen att delta i. Man kan säga att öppenvård 
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inte är institutionsvård, den finns i många olika verksamheter som bedrivs av olika huvudmän. 

Vad som ingår i begreppet öppenvård är varierande och kan skilja sig från kommun till 

kommun. Det kan vara allt från psykologsamtal till tolvstegsbehandling.  I vår uppsats utgår 

vi ifrån de åtgärder som kommunerna kallar för öppenvård, det vill säga de 

hemmaplanslösningar som kommunerna har att erbjuda missbrukaren och som är frivilliga 

insatser.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår undersökning till att intervjua socialsekreterare, enhetschefer och 

politiker i socialnämnden, det vill säga att vi utgår ifrån socialtjänstens perspektiv. Detta val 

har vi gjort då vi vill belysa hur personer inom socialtjänsten tolkar och arbetar med 

eftervården efter LVM.  

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Vi har gjort en empirisk studie och vi har använt oss av den kvalitativa metoden. Holme & 

Solvang (1997) beskriver den kvalitativa metoden jämfört med den kvantitativa metoden som 

att man ”går på djupet istället för på bredden” (s 88). Den kvalitativa metodens styrka är att 

den visar på totalsituationen och ger en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för det 

man studerar (Holme & Solvang, 1997). Då vi vill jämföra hur de olika kommunerna ser och 

arbetar med eftervård anser vi att den kvalitativa metoden är bäst lämpad, då den ger en 

djupare och mer fullständig uppfattning av det fenomen som studeras, jämfört med den 

kvantitativa metoden. (Holme & Solvang, 1997). Repstad (1999) menar att en kvantitativ 

intervju ofta är för snäv och inrutad för att kunna fånga en människas nyanserade erfarenheter 

och förhållningssätt, något som vi gärna vill fånga i vår studie.  

 

Vi har använt oss av tematiserade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var ostrukturerade då vi 

endast har öppna svarsalternativ utan specifika svarsalternativ. Däremot är intervjuerna 

strukturerade i den meningen att vi på förhand genom vår intervjuguide har satt upp vissa 

teman som vi ville beröra under intervjun.  (Halvorsen, 1992). Genom att vi hade våra teman 

färdiga kunde vi på ett varsamt sätt styra intervjupersonerna i den riktning som vi önskade 

utan att följa något detaljerat schema (Repstad, 1999). På så vis kunde vi även föra intervjun 

som ett samtal där vi till sist täckte in alla frågor om än i olika ordning. 
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Vi är medvetna om att insamlingen av information i den kvalitativa metoden är anpassad efter 

informatörens egen situation, vilket gör att det finns en risk att den inte är giltig för andra 

(Holme & Solvang, 1997). Det vill säga att det som en person på socialtjänsten säger inte 

behöver vara hela organisationens mening. Men vi har ändå valt att göra kvalitativa intervjuer 

då vi arbetar efter övertygelsen att kvalitativa intervjuer  kommer att ge oss en bättre 

beskrivning och förståelse av hur de olika kommunerna ser på och bedriver eftervård (Holme 

& Solvang, 1997). 

 

Då vi inte hade någon teoretisk utgångspunkt fastställd när vi gjorde våra intervjuer har vårt 

tillvägagångssätt varit induktivt. Detta innebär att vi har undersökt ett område som vi på 

förhand inte hade så mycket kunskap om (Halvorsen, 1992). 

 

2.2 Urval 

De kommuner som vi valt att ha med i vår studie är Kristianstad, Trelleborg och Helsingborg. 

Från början hade vi tänkt tre andra skånska kommuner som Karlsviks biträdande 

institutionschef rekommenderat, men då socialsekreterare från dessa kommuner av olika 

anledningar inte kunde eller ville ställa upp på intervjuer fick vi tänka om. Till slut valde vi de 

tre ovan nämnda kommunerna. De kriterier som vi hade var att kommunerna skulle haft minst 

fem LVM-ärenden de senaste tre åren, då vi ansåg att det var en förutsättning för att de skulle 

kunna uttala sig generellt om LVM och eftervård. Det andra kriteriet var att kommunerna 

skulle vara olika stora, då vi har en hypotes om att det finns skillnader i hur stora och små 

kommuner arbetar med eftervård. 

 

 
 
 

 2002 2003 2004 

Kommun Antal invånare 
(sep 2005) 

Antal personer 
med beslut 
enligt LVM 

Antal personer 
med beslut 
enligt LVM 

Antal personer 
med beslut 
enligt LVM 

Kristianstad 75 816 7 personer 6 personer 3 personer 
Helsingborg 121 865 3 personer 5 personer 3 personer 
Trelleborg 39 677 2 personer 4 personer 1 person 
(Källa: SCBs hemsida, Socialstyrelsen 2002, Socialstyrelsen 2003 och Socialstyrelsen 2004) 

 

Anledningen till att vi endast har valt kommuner i Skåne är av praktiska skäl, det vill säga 

närheten. 
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För att få en så bra uppfattning som möjligt om verksamheternas innehåll valde vi att 

intervjua ansvariga personer i olika nivåer. Vi har valt att inom varje kommun intervjua en 

socialsekreterare inom socialtjänsten som arbetar med LMV-frågor, en person från 

socialtjänsten med chefsfunktion samt ordförande i respektive socialnämnd. Sammanlagt blev 

det nio intervjuer, varav en intervju genomfördes med två informanter. Då socialnämnden inte 

arbetar på samma vis med eftervård som socialsekreterarna och enhetscheferna har vi valt att 

göra två intervjuguider, en till socialnämnden och en till socialsekreterarna och 

enhetscheferna (se bilaga 1 & 2). 

 

Socialsekreteraren inom socialtjänsten har vi helt enkelt valt att kalla socialsekreteraren i 

resultatdelen av vår uppsats. Personen med chefsfunktion har vi valt att kalla enhetschefen, 

och ordföranden i socialnämnden har vi valt att kalla politikern. Efter varje citat i 

resultatdelen finns en hänvisning till en intervju. Under avsnittet ”presentation av 

intervjupersonerna” finns en kort presentation av våra intervjupersoner. 

 

Vi har sökt våra intervjupersoner på kommunernas hemsidor. Kontakt har sedan tagits via 

telefon och via e-mail. När vi kontaktat respektive instans har vi därifrån fått förslag på vem 

vi kan kontakta. Vi är medvetna om att vi måste ställa oss kritiska till det val av 

socialsekreterare som socialtjänsten rekommenderat, då de troligen valt de personer som de 

tror gör det bästa arbetet.  

 

2.3 Intervjuernas genomförande  

Det tog lite längre tid än beräknat att hitta intervjupersoner, eftersom två av tre kommuner 

som vi hade tänkt från början av olika anledningar inte kunde ställa upp. Men när vi väl valt 

våra tre kommuner ringde vi enhetschefen eller motsvarande på respektive socialförvaltning 

och beskrev syftet med vår studie och bokade tid för intervju. Två av enhetscheferna bokade 

även in en intervju med en socialsekreterare på deras avdelning som arbetade med 

missbruksfrågor. Den tredje socialsekreteraren fick vi kontakt med genom växeln på den 

förvaltningen. På respektive förvaltning fick vi även namn och telefonnummer till 

socialnämndens ordförande, vilket gjorde det enkelt för oss att ringa och boka in en tid för 

intervju. Alla som vi talat med har varit mycket tillmötesgående och vänliga. Åtta av nio 

intervjuer gjordes under en tvåveckors period, vilket var helt i linje med den planering som vi 

hade gjort. Den nionde och sista intervjun gjorde vi i början av veckan därpå, detta på grund 
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av att vi fick tag på honom sent och då han hade få luckor i sitt schema. En av intervjuerna 

gjordes med två informanter, detta på grund av ett missförstånd vid tidsbokningen.  

 

Vi har genomfört intervjuerna tillsammans och har turats om att ha huvudansvaret för 

samtalet respektive att föra anteckningar. Vi informerade även intervjupersonerna om detta 

innan vi börjat intervjun så att de visste hur vi skulle gå till väga. Detta sätt att arbeta på anser 

vi har fungerat bra, då den som intervjuar har kunnat vara helt koncentrerad på samtalet, 

samtidigt som det varit möjligt för den av oss som antecknat att vid behov inflika 

kompletterande frågor. Vi tror inte att detta har påverkat intervjupersonerna eftersom vi på 

förhand informerade dem hur vi skulle gå till väga. 

 

Samtliga intervjuer spelades in på band, med intervjupersonens godkännande. Intervjuerna  

med socialnämndens ordförande varade mellan 40 och 60 minuter, och intervjuerna med 

enhetscheferna och socialsekreterarna varade mellan 60 och 90 minuter. Intervjuerna 

genomfördes på platser som informanterna själva valt, antingen i deras arbetsrum eller i ett 

konferensrum.  

 

2.4 Beararbetning av insamlat material och analys 

Vi har bandat samtliga intervjuer med en Mp3-spelare, då vi upptäckte att ljudet i 

Socialhögskolans inspelningsutrustning ej var av tillräckligt god kvalitet. Vi ansåg även att 

Socialhögskolans bandspelare var alldeles för stor och otymplig för att användas vid 

intervjutillfällena. Därför valde vi att endast använda oss av Mp3-spelaren vilket gjorde att det 

var enkelt att transkribera intervjuerna då det var ett bra ljud och vi hörde allt som sades under 

intervjuerna. 

 

Vi har skrivit ut intervjuerna ord för ord förutom när intervjupersonerna har berättat om deras 

klienters livsöden. Detta har vi valt att inte ta med då vi anser att det inte är relevant för vårt 

syfte med uppsatsen. Innan vi har presenterat resultatet från intervjuerna och analysen, har vi 

valt att ge läsaren en kort beskrivning av intervjupersonerna. Intervjuresultatet har vi sedan 

delat upp i olika teman utifrån våra frågeställningar. Därefter har vi presenterat och analyserat 

intervjuresultaten under våra teman.  I analysen använder vi oss av den informationen vi har 

fått genom våra intervjuer, tidigare forskning samt våra teoretiska perspektiv. Efter varje tema 

har vi valt att göra en sammanfattning och jämförelse, detta för att på ett överskådligt sätt 

presentera skillnader och likheter mellan de olika kommunerna. 
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2.5 Studiens tillförlitlighet 

Det är svårt att få en hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning, då syftet med en kvalitativ 

undersökning är att få en bättre förståelse av någonting och då kommer inte den statistiska 

representativiteten i fokus (Holme & Solvang, 1997). Vi har strävat efter att göra en så 

tillförlitlig analys som möjligt av våra intervjuer, bland annat genom att intervju tre personer 

från varje kommun. Vi anser ändå inte att materialet som vi fått av våra intervjupersoner ska 

ses som någon absolut sanning. Vi kan till exempel inte utesluta att intervjupersonerna 

medvetet eller omedvetet valt att berätta sådant som inte framställer dem själva eller 

förvaltningen i allt för dålig dager.  Dessutom kan vår ovana som intervjuare ha påverkat hur 

vi har ställt frågorna. Vi kan inte heller utesluta att vi kan ha missuppfattat intervjupersonerna 

eller tolkat det de sagt fel, trots att vi bandat och noga transkriberat intervjuerna.  

 

Med hög validitet menas att de data som är insamlad är relevant för det undersökta problemet 

(Halvorson, 1992) Då vi vid intervjuerna har ställt frågor som direkt berör uppsatsens syfte 

och frågeställningar, dock med utrymme för vidareutveckling, samt att vi har undersökt det vi 

har avsett att studera, anser vi att undersökningen har hög validitet. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Då vi har tagit kontakt med intervjupersonerna, via telefon och e- mail, har vi beskrivit vem vi 

är, vilket program vi läser samt informerat om vårt syfte med uppsatsen. Intervjupersonerna 

har deltagit frivilligt i intervjuerna. Om någon av personerna har velat läsa igenom intervjun 

innan vi bearbetat materialet i vår uppsats har möjligheten funnits. Vi har då skickat det 

transkriberade materialet från intervjun via e-mail till personen. Detta för att personen ska 

vara tillfreds med vad som sagts under intervjuerna.  

 

I början av varje intervju har vi frågat intervjupersonen om det har gått bra att vi spelat in 

intervjun. Därefter har vi noga talat om syftet med uppsatsen, vilka kommuner vi har valt att 

fokusera på samt vilka andra personer vi valt att intervjua. I slutet av varje intervjutillfälle har 

vi frågat personen om han eller hon har velat vara anonym i uppsatsen eller om han eller hon 

vill ha sitt namn utskrivit. Detta för att intervjupersonerna ska få vetskap om vad de ställer 

upp på och hur deras uttalanden kommer att användas i uppsatsen. Vi anser inte att det är 

nödvändigt att benämna personerna vid namn. Vi har dock valt att beskriva vilken position 

intervjupersonerna har i organisationen.  
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2.7 Källkritik 

Vi kommer här att presentera och kritiskt granska den litteratur som vi har använt oss av 

under avsnittet tidigare forskning och teori. Litteraturen över tidigare forskning har vi valt för 

att vi vill få en bild av den forskning som tidigare gjorts på området. Litteraturen som vi har 

använt oss av är: 

 

- Arne Gerdners (2000) studie ”Utfall och kvalitet inom LVM-vården. Uppföljning och 

kvalitet inom LVM-vården” SIS följer upp och utvecklar nr 3/00. Detta är en rapport från SIS 

där Gerdner presenterar en pilotstudie från två LVM-institutioner. Klienterna från dessa 

institutioner har följts upp nio respektive femton månader efter utskrivningen från 

institutionen. Arne Gerdner är lektor i socialt arbete vid Mitthögskolan i Östersund, och han 

har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar om missbruk och motivation. Hans namn har 

dykt upp i nästan all den litteratur om eftervården som vi har studerat, vilket tyder på att han 

har ett välrenommerat rykte som forskare. 

       

- Yohannes m.fl. studie (2002) ” De kommer ut fräscha och fina. Om tvångsvården och 

hemlöshet”. SIS följer upp och utvecklar nr 4 / 04. Även detta är en forskningsrapport från 

SiS, där författarna undersöker hemlöshetsmönster och försöker förstå varför LVM-vårdade 

personer ofta tycks hamna i hemlöshet. Undersökningen behandlar tre kommuner och två 

LVM-hem.  

 

- Larsson & Ollus (1999) studie ”Ett år efter utskrivningen – vad hände sedan. En 

uppföljning av 31 LVM-klienter och deras situation ett år efter utskrivningen” SIS följer upp 

och utvecklar nr 5/99. Även detta är en forskningsrapport ifrån SiS, 5/99. Författarna följer 

upp 31 stycken LVM–klienter ett år efter utskrivningen och studerar hur deras situation såg 

ut. Författarnas mål med rapporten har varit att undersöka behandlingsframgången hos ett 

antal utvalda klienter från två olika behandlingshem. 

 

Eftersom SIS svarar för planering, ledning och drift av institutioner för tvångsvård av 

missbrukare anser vi att materialet från SIS bör betraktas som tillförlitligt. SIS uppgift är 

också att följa upp och utveckla vården och stödja forskningen av missbruksvården. I 

rapporterna är SIS självkritiska vilket ökar tillförlitligheten i studierna. De personer som utför 

undersökningarna arbetar inte inom SIS utan det är oftast personer som kommer från 

universitetet och forskarvärlden som gör SIS undersökningar och studier. 



 15

 

- SOU: 2004: 3 ”Tvång och förändring. Rättsäkerhet, vårdens innehåll och eftervård” har vi 

använt oss mycket i uppsatsen. Utredningen tillkom då regeringen ville göra en översyn av 

hur lagens tillämpning ser ut och hur lagen har använts under 1990-talet. Eftersom 

utredningen ska vara ett underlag inför en kommande förändring av LVM anser vi att 

utredningen har trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Till grund för vår teoridel har vi främst använt oss av Malcolm Paynes bok ”Modern 

teoribildning i socialt arbete” (2002) samt ”Socialt arbete en grund bok” (2000) av 

Meeuwisse med flera. Då dessa böcker är kurslitteratur antar vi att de är trovärdiga och 

tillförlitliga.  

 

I teoridelen har vi även använt oss mycket av Erving Goffmans ”Totala institution” (2004) 

och (1961), vad gäller dessa två böckerna anser vi att de är tillförlitliga på så vis att de är 

förstahandskällor. 

 

Annan litteratur har vi använts oss av i begränsad omfattning.  

 

2.8 Fortsatt framställning 

Fortsättningsvis  är uppsatsen uppdelat i olika kapitel som berör olika delar av studien. I 

kapitel tre kommer vi att presentera en kort bakgrund till LVM samt en beskrivning av den 

lagstiftning vilken reglerar eftervården. Vi kommer även i detta kapitel beskriva ”Ett kontrakt 

för livet”. I kapitel fyra kommer vi att presentera tidigare forskning. Kapitel fem behandlar de 

teorier som vi har använt oss av för att tolka resultatet från intervjuerna. I kapitel sex ger vi en 

kort beskrivning av de tre kommunerna. I kap sju avhandlar vi hur de tre förvaltningarna är 

organiserade samt vad deras officiella mål är. I kapitel åtta gör vi en kort presentation av 

intervjupersonerna. Efter detta kommer kapitel nio, där vi redovisar vårt intervjumaterial och 

analyserar det utifrån empowerment-teorin och teorin om totala institutioner samt utifrån 

tidigare forskning. Vi avslutar varje tema med en sammanfattning och jämförelse. I det sista 

avsnittet, kapitel tio, har vi en avslutande diskussion om det resultat som vi kommit fram till. 
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3 Fakta kring LVM och gällande lagstiftning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera en kort bakgrund till LVM samt en beskrivning av 

den lagstiftning som rör eftervården. Vi kommer slutligen att presentera ett projekt som i hög 

grad är aktuellt och som förmodligen kommer att förändra kommuners sätt att bedriva 

eftervård; ”Ett kontrakt för livet”. 

 

3.1 LVM – en kort bakgrund 

Frågan om tvångsvård för vuxna missbrukare har varit omdiskuterad i Sverige. Diskussionen 

har handlat om allt ifrån tvångsvårdens vara eller inte vara till huruvida tvångsvården skulle 

begränsas till det akuta avgiftningsskedet eller användas fö r att säkerställa genomförandet av 

hela det långa behandlingsprogram som ofta krävs för att någon skall komma ifrån sitt 

missbruk (Gustafsson, 2001). Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, trädde i kraft 

1982 och ersatte Nykterhetsvårdslagen (Arlebrink & Larsson Kronberg, 2005). År 1983 

övergick huvudmannaskapet för de statliga vårdanstalterna för alkoholmissbrukare och 

ungdomsvårdsskolorna till kommunerna. Detta efter kritik mot det blandade 

huvudmannaskapet som tidigare hade funnits. LVM omarbetades 1989, vilket innebar att om 

förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, så skall tvångsvård beslutas. Det framgår också 

att en missbrukare skall beredas vård oberoende av eget samtycke (Gustafsson, 2001).  

Den nuvarande lagstiftningen lyder: 

 

”Tvångsvård beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, 

narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något 

annat sätt och han till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för 

fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt 

skada sig själv eller någon närstående” (§ 4 LVM) 

 

Av förarbetena till lagen framgår att det inte accepteras att man i de allvarliga situationer som 

lagen anger avstår från att ansöka eller besluta om tvångsvård med hänvisning till bristande 

resurser (Nordström & Thunved, 2004). 

 

 

 

 



 17

3.2 Lagens syfte 

Lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ger samhället möjlighet att 

beröva en enskild människa hennes frihet på grund av ett allvarligt missbruk av alkohol eller 

narkotika I lagen (1988: 870) 3 § står följande:  

 

”Tvångsvården ska syfta till att motivera missbrukaren så att han kan antas vara i 

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

ifrån sitt missbruk.”   

 

Detta innebär både ett långsiktigt och ett kortsiktigt mål. Det långsiktiga målet är frihet från 

missbruket och det kortsiktiga är motivation till frivillig vård. Genom vården ska även det 

fortgående missbruket avbrytas (Norström & Thunved, 2004).  

 

Syftet med lagen är att ge missbrukaren motivation till fortsatt behandling och stöd i frivilliga 

former och en möjlighet att själv fortsätta att arbeta med sina problem. LVM ska vara ett 

redskap att bryta en destruktiv utveckling och huvudtanken är att den enskildes behov av vård 

ska vara avgörande. När det finns förutsättningar för vård i frivilliga former ska tvångsvården 

upphöra, och alltid senast när vården har pågått i sex månader. Därför ska vården fokusera på 

att tillsammans med individen planera behandling och andra rehabiliteringsinsatser, som i de 

flesta fall måste fortgå en längre tid efter det att vården enligt LVM har avslutats. (Norström 

& Thunved, 2004).  

 

3.3 Kommunernas ansvar utifrån lagstiftningen 

I Lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall 30 § står följande:  

 

                      ”Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och 

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

varaktigt komma ifrån sitt missbruk”.   

 

Detta innebär att socialnämnden måste följa en intagen missbrukare under hela vårdtiden och 

tillsammans med honom eller henne planera och förbereda de insatser som skall följa på 

utskrivningen. Det bör vara socialnämnden i missbrukarens hemkommun som ansvarar för att 

en samordning av olika insatser kommer till stånd. I bestämmelserna klargörs även att 

socialnämnden har skyldighet att se till att den enskilde får fortsatt stöd efter vårdtiden. De 

viktigaste inslagen i ett sådant stöd är bostad och arbete (Norström & Thunved, 2004). I Prop. 
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1987/88:147 står det att om missbrukaren efter vårdtiden slut får en bostad och ett arbete eller 

utbildning ökar hans möjligheter att själv ta ansvar för sin situation Vidare står det att det 

också är nödvändigt att missbrukarens egna resurser förstärks genom ett fortsatt personligt 

stöd ifrån socialtjänsten. I många fall krävs också fo rtsatt behandling eller stöd som sträcker 

sig långt in i framtiden. Utgångspunkten är att den som inte har någon meningsfull 

sysselsättning eller den som saknar bostad har små möjligheter att komma ifrån en tidigare 

missbruksmiljö (Norström & Thunved, 2004). I Prop. 1987/88:147 framgår att dessa insatser i 

normalfallet ska finnas tillgängliga för den enskilde när han eller hon lämnar LVM-hemmet. 

 

För att socialnämnden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt bestämmelserna måste de 

på ett tidigt stadium planera för utskrivningen. Det är även viktigt att socialnämnden 

samverkar med ledningen för LVM-hemmet.  

 
                      ”Genom att både socialnämndens och institutionens resurser sätts in för att förbättra 

den intagnes sociala situation inför utskrivningen bör det i många fall vara möjligt att 

åstadkomma en lösning, som ger den intagne realistiska utsikter att komma ifrån 

missbruket efter utskrivningen” (Norström & Thunved, 2004, s 361).   

  

I Prop. 1987/88:147 framgår det att: 

 

                      ”En vård som enbart består av vistelser på ett LVM-hem utan uppföljning och stöd 

på hemorten har små möjligheter att lyckas. Socialnämnden måste därför alltid 

anordna en ändamålsenlig och för den enskilde särskilt anpassad eftervård.” (s. 79)  

 

I Lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall 27 § står följande:  

 

                     ”Den som förestår vården vid ett LVM -hem ska snart det kan ske med hänsyn till den 

planerade vården, besluta att den intagne ska beredas tillfälle att vistas utanför LVM -

hemmet för vård i annan form. Socialnämnden ska se till att sådan vård ordnas.”  

 

I kommentarerna till paragrafen står det att syftet med LVM-vården är och bör vara att 

motivera den enskilde till behandling i andra former. Vidare talas det om att vård enligt LVM 

ska vara en del i en längre behandling och vara en utgångspunkt för motivationsarbete och 

planering av vård och stödinsatser som oftast behövs efter att LVM har avslutats. Den 

enskilde bör så snabbt som möjligt ges möjlighet att vistas utanför LVM-hemmet för vård i 
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annan form. Detta avses både institutionsvård och vård i öppna former. I begreppet vård i 

annan form ingår med andra ord flera olika vårdalternativ. Det gemensamma är att det alltid 

måste ingå en adekvat behandling i vården.  (Norström & Thunved, 2004). 

 

I socialtjänstlagen 5 kap. 9 § står 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 följs.” 

 

Detta innebär att socialnämnden har ett ansvar för att missbrukaren ska få hjälp och vård. 

Vården ska planeras tillsammans med missbrukaren och nämnden ska noggrant följa den 

planerade vården. Av paragrafen framgår att det är viktigt att göra upp en behandlingsplan 

tillsammans med klienten om missbrukaren kan motiveras till frivillig behandling. Om 

klienten avbryter behandlingen enligt planen åligger det dock socialtjänsten att reagera och 

aktivt försöka motivera honom eller henne att åter påbörja en behandling. I bestämmelsen 

klargörs även att det är nödvändigt att missbrukaren själv får välja mellan olika 

behandlingsalternativ (Norström & Thunved, 2004). 

 

3.4 ”Ett kontrakt för livet” 

I syfte att förbättra eftervården har staten gått in och riktat pengar till missbruksvården. Denna 

satsning går under namnet ”Ett kontrakt för livet” och ska pågå under åren 2005-2007  

(Johansson, 2005). Folkhälsominister Morgan Johansson (2004) skriver att han med ”Ett 

kontrakt för livet” menar att, för att missbruksvården ska fungera måste alla länkar från 

avgiftning och behandling, till eftervård och individens psykosociala situation fungera.  

 

Genom ”Ett kontrakt för livet” får SiS (Statens Institutions Styrelse) i tre år, 100 miljoner 

kronor varje år att dela ut till de kommuner som anstränger sig att planera för fortsatta insatser 

efter § 27 placeringen (SIS, 2005).  Johansson (2004) skriver att SiS erbjuder en rabatterad 

vårdavgift för kommunerna, i utbyte mot att de tidigt deltar i vårdplaneringen, samt att de åtar 

sig att tillgodose individens behov av eftervård och stöd i form av till exempel bostad, 

sysselsättning och psykosocialt stöd, efter behandlingen på SiS är avslutad. Den rabatterade 

vårdavgiften består i en rabatt på § 27- placeringen, samt att kommunen slipper att betala den 
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administrativa avgiften på 450 kronor per dygn. Men för att kommunen ska få denna 

ersättning krävs det att SIS, socialtjänsten och klienten tillsammans kommer överens om hur 

insatsen ska se ut under och efter LVM (SIS, 2005). Johansson (2004) hoppas att denna 

satsning ska minska kostnaderna för kommunerna, vilket i sin tur ska ge ett ökat utrymme för 

förstärkning av andra delar av vårdkedjan. 

 

4 Tidigare forskning 

Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning om eftervården efter LVM. Tre av 

undersökningar kommer från statens institutionsstyrelse (SiS), och den fjärde är SOU: 2004: 

3. Rubrikerna under detta avsnitten är namnet på respektive studie. 

 

4.1 De kommer ut fräscha och fina, om tvång och hemlöshet 

I Statens Institutionsstyrelses forskningsrapport ”De kommer ut fräscha och fina, om tvång 

och hemlöshet” (Yohanes m.fl., 2002) ingick 52 klienter från Helsingborg, Lund och Malmö 

som varit omhändertagna enligt LVM. Rapporten visade att av 52 klienter saknade två 

tredjedelar eget kontrakt på lägenhet vid utskrivningen från LVM. 14 procent av dem som 

skrevs ut från LVM-hemmet hade ingen ordnad bostad. 12 procent flyttade till en 

träningslägenhet och 21 procent gick vidare till andra behandlingshem. 21 procent flyttade till 

tillfälligt boende, gruppboende, fängelse eller hotell. 40 procent av klienterna hade bostad 

innan de skrevs in på LVM. Att ingen bostad var ordnad vid utskrivningen från LVM- 

hemmet motiverades med att ”klienten hade andra önskemål och att ”klienten har erbjudits 

behandling, men tackat nej” (Yohanes m.fl., 2002, s 42).  

 

I intervjuerna framgår det att många av klienternas dröm är att leva ett så kallat ”Svensson-

liv” där lägenhet, arbete och familj ingår. Att slippa ha någon kontakt med socialtjänsten är 

det även många som drömmer om. Högst på önskelistan står dock en egen lägenhet. Ett arbete 

eller att kunna studera är även det högt prioriterat bland klienterna som ingick i 

undersökningen. Bland de tvångsvårdade intervjupersonerna finns det inte någon negativ 

inställning till behandling, men de vill dock själva välja behandlingen och dess form. 

Samtidigt vill klienterna även kunna välja plats för behandlingen. Personalen på LVM- 

hemmen menar att eftervården är en förutsättning för att det ska bli en varaktig förändring hos 

individen. Vidare menar personalen vid LVM-hemmen att bostadsfrågan är lågt prioriterad i 

kommunerna och oftast är inget ordnat när klienten skrivs ut från LVM-hemmen. De menar 
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även att om klienterna inte accepterar socialtjänstens tjänster om att fortsätta vården på 

familjehem eller behandlingshem i frivilliga former, så blir det inget annat bistånd. 

 

Både personal och de intervjuade klienterna menar att utskrivning till härbärgesboende är 

ytterst olämpligt. ”Klienterna återförs till samma situation som de befann sig i när de 

anmäldes till LVM-vård och kommer snart att ta upp gamla missbruksmönster” (Yohanes 

m.fl., 2002, s 43).  

 

I intervjuer med representanter för de frivilliga organisationerna återkommer särskilt en 

mening: ”Klienterna kommer ut i fysisk god form, men de går snabbt ner sig igen” (Yohanes 

m.fl., 2002, s 44). Enligt frivilligrepresentanterna är anledningen till att de klienter som 

tvångsvårdats blivit hemlösa kort tid efter tvångsvården, att det ”inte fanns någon ordnad 

bostads när de skrevs ut och att det finns brister i uppföljningen” (Yohanes m.fl., 2002, s 49). 

 

4.2 Utfall och kvalitet inom LVM-vården 

Arne Gerdners (2000) har på uppdrag av SiS gjort uppföljningen ”Utfall och kvalitet inom 

LVM-vården”. Uppföljningen bygger på en pilotstudie, där klienter från två LVM-hem, 

Älvgården och Lunden, följs upp 9 respektive 15 månader efter utskrivningen. Från var och 

en av institutionerna följde man upp 30 klienter. Uppföljningen planerades och genomfördes 

med användandet av två olika datakällor, intervjuer med klienterna samt enkäter till 

socialsekreterare.  

 

Studien visade att den faktor som vid båda institutionerna var starkast relaterad till förbättring 

av missbruket var deltagande i eftervård. De som deltagit var oftare nyktra/drogfria respektive 

förbättrade. Deltagandet i minst ett av alternativen eftervård och självhjälpsgrupper visade sig 

vara relaterat till såväl förbättring som till helnykterhet/drogfrihet. Alla som var helnyktra och 

drogfria hade åtminstone något av dessa stöd. Vidare förefaller det vara viktigt att detta stöd 

fortfarande pågick och inte bara hade förekommit tidigare under uppföljningen. Det fanns 

även en viss tendens att de som hade pågående kontakt med socialtjänsten i högre 

utsträckning var helnyktra än de som inte hade denna kontakt. Vidare framgick att 

socialtjänsten har en relativt låg men stabil kontaktfrekvens med sina klienter så länge den 

planerade eftervården fungerade. 

 



 22

Studien visade även följande; två av tio hade fått hjälp med boende och en av tio med arbete. 

Alla hade inte fått hjälp på de områden som de önskade. Socialsekreterare hade höga 

förväntningar på institutionerna när det gällde att avhjälpa klienternas mest akuta behov och 

att ge socialträning samt utarbeta en långsiktig vårdplan. Däremot förväntade de sig i mindre 

utsträckning att institutionerna skulle kunna motivera till vidare vård, vilket är ett viktigt syfte 

med en LVM-placering.  

 

4.3 Ett år efter utskrivningen – vad hände sedan? 

”Ett år efter utskrivningen – vad hände sedan”?  Ingår i serien SiS följer upp och utvecklar 

(Larsson & Ollus, 1999). Syftet med Larssons och Ollus (1999) studie var att studera 

behandlingsframgången hos 31 klienter som vistats på Frösö och Hessleby behandlingshem. 

Samtliga informanter hade så kallad dubbeldiagnos, det vill säga att de hade både 

missbruksproblem och psykiska problem. Intervjuerna gjordes ett år efter utskrivningen från 

LVM.  

 

Undersökningen visade att många klienter inte hade följts upp alls efter utskrivningen från 

LVM-hemmen. Många av klienterna i deras studie berättade att missbruket började direkt 

efter utskrivningen. Larsson & Ollus (1999) betonar vikten av att ha en bostad, i deras 

undersökning saknade 13 av 28 klienter en egen bostad. De menar att om inte boendet är 

ordnat när de lämnar LVM-hemmet ser klienterna det som en ”chans” att fortsätta missbruka 

och därför menar Larsson & Ollus (1999) att boendet är mycket viktigt för klienternas 

rehabilitering. En annan sak som verkade avgörande för en lyckad behandlingsinsats var att 

klienten hade förtroende för någon och fick stöd av någon. Av undersökningen framgick även 

vikten av en individualiserad behandling, med andra ord att man arbetar ut ifrån den enskildes 

behov. 

 

I undersökningen framgick även att många klienter efter avslutat LVM bara fick lite eller 

ingen hjälp alls att integreras i samhället. Det framgick även att speciella bostäder till denna 

typ av klienter ofta fungerar väldigt dåligt, då det ofta leder till fortsatt kontakt med 

missbrukare och på så vis hamnar klienten lätt i missbruket igen. Dessa speciella boenden är 

däremot bättre än att komma tillbaka till den tidigare miljön.  

 

Endast ett fåtal klienter i deras studie hade kontakt med socialtjänsten eller någon annan 

professionell person. Klienterna beskrev kontakterna med socialsekreteraren i ord som 
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passivitet, brist på respekt och meningslöshet. Av de 28 klienterna som ingick i studien hade 

11 sysselsättning, under begreppet sysselsättningen ingick arbete, studier eller planering av 

studier eller arbete. Det som var positivt var att 17 av 28 klienter fick fortsatt behandling på 

behandlingshem, på sjukhus, inom psykiatrin eller i familjehem 

 

I en sammanfattning av undersökningens resultat hävdar Larsson & Ollus (1999) att 

eftervården inte fungerar tillfredställande, de menar att den måste planeras på ett bättre sätt. 

De menar även att deras studie visade att de klienter som fick någon form av planerad 

eftervård, hade bostad eller hade kontakt med en engagerad socialsekreterare hade större 

möjligheter att leva ett ”normalt” liv. För dem som däremot inte fick någon eftervård, var 

ensamma, hade dålig kontakt med socialtjänsten och inte hade någon bostad verkade vägen 

tillbaka till missbruket inte vara lång. 

 

4.4 Tvång och förändring (SOU 2004:3) 

I utredningen framgår att statistik från SiS visade att de klienter som togs in år 2000 på LVM-

hem hade bara hälften en egen bostad, medan 17 procent var helt bostadslösa. Den största 

andelen som saknade bostad fanns bland dem som var yngre än 30 år. Vidare framgår i 

utredningen att många klienter skrivs ut till bostadslöshet, det vill säga att deras situation inte 

har förändrats jämfört med vid intagningstillfället (SOU 2004:3). 

 

Utifrån Socialstyrelsens sammanställning av länsstyrelsernas tillsynsverksamhet under 2000 

och 2001 framgick att bilden inte är entydig när det gäller kommunernas möjligheter att 

planera boenden för klienter som skrivits ut från LVM. Den generella bilden visade dock att 

det blivit allt svårare för kommunerna att få tillgång till försökslägenheter då krav från 

fastighetsägarna (även kommunala) är höga. Det är även vanligt att klienterna snabbt mister 

sin lägenhet om de börjar missbruka igen, eftersom de då blir utestängda från 

sysselsättningsåtgärden.  

 

I utredningen presenteras även en enkätundersökning om kommunernas inställning till LVM, 

som omfattar socialtjänsten i samtliga kommuner. Den visade bland annat att 95 procent 

ansåg att LVM helt eller delvis är ett nödvändigt inslag i missbruksvården och att 99 procent 

instämde helt eller delvis i att tvångsingripande är berättigat i ett akut livräddande syfte. En 

stor majoritet ansåg även att den missbruksrelaterade dödligheten skulle vara högre utan 

LVM. 87 procent ansåg helt eller delvis att LVM innebär en kränkning av individens 
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integritet och att ett legalt tvång endast är befogat i en akut situation för att rädda liv eller 

skydda närstående.  

 

5 Teori 

I det här avsnittet kommer vi att presentera den teoretiska referensram som ska bilda grunden 

för vår analys av intervjumaterialet. Vi har valt två teorier som på många vis är motpoler till 

varandra, empowerment-teorin och Goffmans teori om totala institutioner. Vi har först gjort 

en presentation av de båda teorierna för att sedan jämföra nyckelbegrepp i de båda teorierna 

med varandra. 

 

5.1 Empowerment 

Begreppet empowerment har sin grund i det latinska ordet potere som betyder ”att vara i stånd 

till” (Starrin & Jönsson, 2001, s 211). Empowerment är ett mångtydligt begrepp och har sina 

rötter i olika ideologiska riktningar. Dels används begreppet inom individualistiska ideologier 

med betoning på individens ansvar och metoder som bygger på hjälp till självhjälp. Men 

empowerment har även rötter i mer kollektivistiska ideologier som exempelvis rörelser mot 

rasism och diskriminering (Heule, 2005). Enligt Meeuuwisse (1999) finns det egentligen 

ingen given definition av begreppet. Vidare menar hon att empowerment kan inrymma allt 

som på något vis kan förknippas med idéer, insatser eller processor som stärker svaga 

individers och/eller grippers möjligheter att själva styra över sina liv. Jarhag (2001) skriver att 

empowerment både kan beskrivas som ett mål, en process eller en form av intervention.  

 

Robert Adams (2003) menar även han att det inte finns någon allmän definition av 

empowerment. Själv definierar han empowerment som: 

 

 ”the means by which individuals, groups and/or communities become able to take 

control of their circumstances and achieve their own goals, thereby being able to 

work towards helping themselves and others to maximise the quality if their lives” 

(Adams, 2003. s 8). 

 

En av de mest inflytelserika förespråkarna av empowerment är Barbara Solomon, hennes 

beskrivning av begreppet är att ”Empowerment ämnar hjälpa ind ivider att se sig själva som 

möjliggörare då det gäller att finna lösningar på sina problem” (Heule, 2005, s 16). Payne 
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(2002) skriver att Solomon (1976) anser att målen med empowerment är att hjälpa klienterna 

att uppfatta: 

 
”sig själva som kausala agenter när det gäller att hitta lösningar på sina problem, 

socialarbetaren som att de besitter kunskaper och färdigheter som klienten kan 

använda sig av, socialarbetaren som jämlikar och partner vid lösningen av olika 

problem, maktstrukturer som komplexa med mö jliga att påverka”  (Payne, 2002. s 

367). 

 

Jarhag (2001) hänvisar till Gutierrez m.fl. (1995) som redovisar fem teman som kan relateras 

till empowerment. Genom dessa teman har de flesta författarna, vilkas forskning vi tagit del 

av, förklarat empowerment. Därför har vi valt att främst utgå ifrån dessa begrepp i vårt försök 

att förklara empowerment. Temana är: 

 

Kontroll handlar om att ha kontroll över sitt eget liv. Det innebär både en känsla av kontroll 

och en tillgång till konkreta medel för att kontrollera resultatet (Jarhag, 2001). Även Starrin & 

Jönsson (2001) skriver att i många definitioner av vad empowerment handlar om nämns 

känslan av kontroll över sitt eget liv, det vill säga en känsla över att vara herre över sig själv 

och sin situation.  

 

Självförtroende är speciellt viktigt när man ska ta risker och när man ska tillägna sig nya 

färdigheter. Att tro på sig själv, sina starka sidor och förmågor är också viktiga faktorer när 

det gäller självförtroendet (Jarhag, 2001). Starrin & Jönsson (2001) menar också tron på den 

egna förmågan och att nå de mål man ställt upp är faktorer som man ofta relaterar till 

empowerment. Starrin & Jönsson (2001) skriver även att socialarbetaren ska hjälpa klienten 

att stärka dennes självtillit och tilltron till den egna förmågan att själv avgöra vilka insatser 

från samhällets sida som underlättar den egna situationen. Dessutom ska socialarbetaren 

hjälpa till att undanröja hinder för klientens integrering i samhället.  

 

Makt är ett annat tema som är viktigt i empowerment. Jarhag, (2001) pekar på vikten att 

kunna utveckla makt och kunna utöva inflytande i olika sociala situationer. Payne (2002) 

menar att syftet med empowerment är att hjälpa klienterna att få makt över beslut och 

handlingar som rör deras egna liv. Detta kan uppnås genom att minska följderna av sociala 

eller personliga hinder och genom att stärka självförtroendet samt den egna förmågan att 
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använda makten. Det kan även uppnås genom att flytta över makten från omgivningen till 

klienten. Vidare menar Payne (2002) att man som socialarbetare ska lämna över makt till 

klienten så att de ska kunna få kontroll över sitt liv.  

 

Valmöjlighet innefattar både information om vilka alternativ som finns och hur man ska få 

tillträde till valmöjligheterna (Jarhag, 2001).  

 

Självständighet/autonomi hänger samman med att själv kunna bestämma och oberoendet av 

självhjälp.  (Jarhag, 2001).  

 

Utöver dessa fem teman betonas att klienten ska betraktas som jämlike i dialog och handling 

på alla livsområden (Jarhag, 2001). Även Meeuwisse (1999) menar att klienterna ska 

uppfattas och behandlas som jämbördiga parter med krav på delaktighet och ansvar. Enligt 

Starrin & Jönsson (2001) ska socialarbetaren inte tala om vad klienten borde göra eller inte 

borde göra utan istället uppmuntra klienternas egna initiativ och deltagande i samhällslivet. 

Klientens synpunkter och önskemål ska med andra ord tas på allvar. Jarhag (2001) menar 

även att inflytande är en viktig aspekt av empowerment. Vidare säger han att man med hjälp 

av inflytande kan få kontroll över sitt liv och därmed bli mer självständig. Starrin & Jönsson 

(2001) skriver att socialarbetaren ska hjälpa klienten till att stärka dennes självtillit och tilltron 

till den egna förmågan att själv avgöra vilka insatser från samhällets sida som underlättar den 

egna situationen. Dessutom ska socialarbetaren hjälpa till att undanröja hinder för klientens 

integrering i samhället.  

 

I likhet med Goffman (2004) menar Payne (2002) att personer som befinner sig i sluten 

psykisk vård blir förtyckta genom institutionalisering, fattigdom och materiella brister, och att 

de införlivar dessa erfarenheter i sin egen världsbild. Payne (2002) skriver att man utifrån 

empowerment kan hjälpa dessa klienter genom att uppmuntra dem att ge utryck för sig själva, 

hjälpa dem att få tillbaka sin livskraft och acceptera sin förmåga och sitt egenvärde. Vidare 

menar Payne (2002) att bekräftelse och acceptans är viktigt inslag i behandlingen som syftar 

till att återge klienternas deras förmåga att utrycka sig själva, sin vilja och sina önskemål.  

”Klienterna blir styrande deltagare i sitt liv istället för att enbart konsumera tjänster på ett 

passivt sätt” (Payne, 2002, s. 363).  
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Som framgår av ovan nämnda finns det ingen allmän definition av begreppet empowerment 

och begreppet används i vitt skilda sammanhang. Detta ser både Meeuwisse och Payne som 

ett problem. Meeuwisse (1999) menar att det finns en risk med vagt formulerade begrepp som 

empowerment, då de kan uttolkas på helt olika sätt av olika parter med olika intressen. 

Liksom Adams (2003) menar Payne (2002) att empowerment är ett politiskt begrepp och 

menar vidare att en politisk empowerment- ideologi ofta strävar efter att lägga ansvaret på 

individer för att de ska tillgodose sina behov, men med det outtalade målet att begränsa 

statens inkomster och kostnader. Payne (2002) menar därför att man ska vara försiktig när 

man implementerar empowerment i det sociala arbetet så att man undviker en sådan form av 

manipulation.  

 

5.2 Totala institutioner 

I ”Asylums” beskriver Goffman vad som händer med människan när han eller hon vistas på 

totala institutioner. En LVM-institution kan inte riktigt räknas till det som Goffman kallar 

”totala institutioner” men de har vissa grundläggande gemensamma drag och därför har vi valt 

denna teori i syfte att förstå klienternas situation när de skrivits ut från en institution och 

eftervården ska börja, samt att vi kommer att använda nyckelbegrepp i teorin som en hjälp att 

förklara vårt intervjuresultat. Det kan tilläggas att Goffmans beskrivning av en total institution 

är en idealtyp, det vill säga att det är en empirisk renodlig. Heule (2005) menar att trots att 

Goffmans beskrivning av totala institutioner skrevs under sextiotalet är de högst relevanta än 

idag. 

 

Goffman menar att det finns fem olika typer av totala institutioner i samhället, av vilken den 

andra typen enligt oss mest är att likna vid en LVM-institution. Han beskriver den som 

följande ”there are places established, to care for persons felt to be both incapable of looking 

after themselves and a threat to the community” (Goffman, 1961, s 4). Att inte kunna ta hand 

om sig själv och att vara en fara för samhället ingår delvis i specialindikationerna för LVM. 

Den första indikationen handlar om att personen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för 

allvarlig fara. Detta innebär att han exempelvis inte äter eller löper risk att förolyckas eller 

frysa ihjäl. Det kan också innebära att han utsätter sin hälsa för allvarlig fara genom 

hjälplöshet eller avsiktlig vanvård. Den andra indikationen gäller främst unga personer som 

löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv och den tredje indikationen handlar om att man 

befaras skada sig själv eller någon närstående (Nordström & Thunved, 2004). 
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Det mest centrala gemensamma faktorerna för en total institution, menar Goffman (1961) vara 

att man brutit ner de barriärerna som vanligtvis separerar livets tre sfärer, sömn, fritid och 

arbete. Han nämner även följande gemensamma nämnare, alla delar av vardagslivet utförs på 

samma ställe och under en ledning. Alla aktiviteter utförs tillsammans med andra, där alla 

förväntas utföra samma uppgifter och där alla behandlas lika. Alla dagens aktiviteter är strikt 

schemalagda och när en aktivitet är avslutad leder det automatiskt till nästa aktivitet. Detta 

innebär även att de intagna kontrolleras av personalgruppen. Personalgruppen kan i sin tur 

använda sig av olika former av sanktioner för att reglerna ska följas (Goffman, 2004). Han 

menar att en persons aktiviteter, in i minsta detalj kan underkastas personalens regleringar och 

bedömningar, ”den intagnes liv genomsyras av ständiga sanktioner ovanifrån”(Goffman, 

2004, s 35). 

 

På den totala institutionen är det en uppdelning mellan en stor grupp av fångar och en liten 

grupp övervakande personal. Klienterna lever på institutionerna och har en begränsad kontakt 

med yttervärlden. Personalen arbetar ofta åttatimmars dagar är väl integrerade i samhället 

utanför. De båda grupperna tenderar att uppfatta den andre i trångsynta fientliga stereotyper 

(Goffman, 2004). Personalen ser ofta klienterna som bittra och opålitliga medan klienterna 

ofta ser personalen som föraktfulla och elaka. Personalen känner sig ofta överlägsna medan de 

intagna tenderar att känna sig underlägsna och skuldbelastande (Goffman, 2004). 

Informationsflödet mellan personalen och de intagna är enligt författaren belagda med 

restriktioner, särskilt beträffande personalens planer för de intagna. De intagna får sällan veta 

något om de beslut som fattas om deras öde. Oavsett vad skälen är ger detta undanhållande av 

information personalen en speciell grund för distans till och kontroll över de omhändertagna. 

 

Från och med den dag individen skrivs in på till exempel ett mentalsjukhus och förvandlas till 

patient, börjar vad Goffman kallar en mortifikationsprocess (Goffman, 1961). När den intagne 

kommer till institutionen har han eller hon en uppfattning om sig själv som möjliggjorts 

genom en viss fast social ordning i hans privata värld. Men då han kommer till institutionen 

berövas han genast det stöd som denna ordning utgör. Oavs iktligt eller inte undertrycks hans 

eller hennes personlighet systematiskt De intagna måste lämna ifrån sig privata ägodelar och 

anpassa sig till de regler och rutiner som är fastställda av institutionens ledning eller genom 

lagstiftning. Även rätten att fatta beslut minskar och kommunikationen med yttervärlden 

försvåras. Grundläggande förändringar påbörjas i hans moraliska karriärer, en utveckling 

som består i de kontinuerliga förändringar som visar sig i de uppfattningar personen har om 
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sig själv, och andra för personen betydelsefulla personer. Ett annat sätt att utplåna den 

intagnes identitet sker genom regelbundna kroppsvisitationer och kontroll av personliga 

ägodelar i sovrummen (Goffman, 2004). Månsson (2002) förklarar denna process som att 

individen ”avprogrammeras” för att bli ett lydigt objekt. Den självuppfattning som den 

intagne utvecklar genom denna process är inte hans eller hennes egen, utan den tillhör 

institutionen. Goffman (1961) tillägger att individens identitet aldrig kommer att bli den 

samma igen. 

 

Samtidigt som individerna integreras i institutionens dagliga verksamhet så lär de sig hur 

privilegiesystemet fungerar. De intagna måste anpassa sig till systemet och alla har olika 

individuella sätt att hantera det på. Både genom formella och informella ges individerna 

riktlinjer och kunskaper om hur de skall bete sig för att få privilegier. De intagna får också 

kunskaper i vilka beteenden som bestraffas. De intagna utvecklar en stor skicklighet i att få 

tillgång till förbjudna saker (Goffman, 2004). Han menar att detta är ett sätt för de intagna att 

visa för sig själva och andra att de kan kontrollera sin tillvaro och fatta egna beslut. Det kan 

t.ex. handla om olika förbjudna aktiviteter som de ägnar sig åt under ytan av anpassning och 

lydnad. Som exempel tar Goffman (2004) handel med förbjudna njutningsmedel, 

undanstoppandet av förbjuden privat egendom, rymningsplaner mm. Även om dessa 

handlingar tycks enkla, demonstrerar de ändå ett visst mått av motstånd och oberoende från 

den institutionella kontrollen (Goffman, 2004). 

 

På de totala institutionerna förväntas ofta de intagna utföra någon typ av arbete. Detta arbete 

belönas dock inte enligt de system eller normer som råder i samhället utanför. För det första är 

lönen betydligt lägre på institutionerna och för det andra kan de intagna inte använda pengar 

på samma ”privata” sätt som utanför institutionen. Lönen blir inte en del av deras privata 

livsvärld. Arbete får alltså inte samma betydelse på en institution som utanför en institution. 

Motiven till att man arbetar och attityderna till arbete blir också annorlunda inne på 

institutionen jämfört med utanför (Goffman, 2004). Ur ett frigivningsperspektiv torde detta 

vara negativt då målsättningen måste vara att den som lämnar institutionen maximerar sina 

möjligheter till integration i samhället och till arbetslivet utanför institutionerna (Heule, 

2005). Arbetsuppgifterna ingår ofta som en typ av social träning. Syftet kan vara att den 

intagna ska lära sig att gå upp på morgonen, utföra enklare arbetsmoment och klara av en 

arbetsdag (Goffman, 1961).  

 



 30

Goffman (2004) förklarar även de processer som uppkommer när den intagne släpps fri och 

skickas tillbaka till samhället utanför. Trots att den intagne ofta ser fram emot dagen då han 

eller hon skrivs ut, upplever de ofta ångest och ibland ställer de till med bråk för att slippa 

komma ut. Han förklarar att ångesten hos de intagna ofta rör frågan ”Kan jag klara mig 

utanför?”(Goffman, 2004, s 56). Individen kanske inte vill eller är för sjuk för att åter bära det 

ansvar som den totala institutionen befriat honom ifrån (Goffman, 2004).  

 

Goffmans (1961) slutsats är att totala institutioner huvudsakligen fungerar som 

förvaringsinrättningar, men att institutionerna ofta själva beskriver sina metoder och 

handlingar i andra termer. Vidare menar han att totala institutioner ofta gör anspråk på att 

utöva rehabilitering, det vill säga att återupprätta den intagnes personlighetsreglerade 

mekanismer så att han när han lämnar institutionen kan upprätthålla normerna på egen hand. 

Men Goffman (2004) menar att de intagna sällan förändras på detta viset, och när de 

förändras är det ofta inte av det slaget som personalen avsett. 

 

5.3 En jämförelse av nyckelbegrepp i de båda teorierna 

Som vi har nämnt tidigare är empowerment teorin och Goffmans teori om totala institutioner 

på många vis motpoler till varandra. Vi kommer här att jämföra några av nyckelbegreppen i 

de båda teorierna med varandra. 

 

I empowerment betonas vikten av att ha kontroll över sitt eget liv. Det innebär även att man 

har tillgång till konkreta medel för att kontrollera resultatet (Jarhag, 2001). Kontroll är ett 

centralt begrepp även i totala institutioner, men där handlar det inte om att individen ska ha 

kontroll över sitt eget liv, utan där handlar det om att institutionen ska ha kontroll över de 

intagna. På totala institutioner tolkar vi det som att de intagna har ytterst lite kontroll över sina 

liv, de är inlåsta, står under ständig övervakning och deras identiteter utplånas successivt 

(Goffman, 2004).  Goffman (2004) menar även att de intagna sällan får veta något om de 

beslut som fattas om deras öde, det är alltså snarare personalen som har kontroll över de 

intagnas liv. Goffman (2004) skriver dock att de intagna syssla med förbjudna aktiviteter som 

exempelvis handel med droger, för att på så vis bevara någon form av kontroll över sina liv. 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar är vi intresserade av att se i vilken utsträckning 

klienten har kontroll över beslut som fattas om deras liv i samband med eftervården.  
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Att ha självförtroende och att tro på sig själv och den egna förmågan att nå det mål som man 

har ställt upp är viktiga faktorer i empowerment (Jarhag, 2001). På en total institution, så som 

vi ser det, bryts snarare individens självförtroende ner. Goffman (2004) beskriver hur de 

intagna känner sig underlägsna och skuldbelastade gentemot personalen. Dessutom 

”avprogrammeras” de intagna och den självuppfattning som den intagne utvecklar genom 

denna process är inte hans eller hennes egen, utan den tillhör institutionen. Utifrån detta vågar 

vi nog säga att de intagnas självförtroende och tron på sig själva ofta är i botten och att totala 

institutioner snarare hindrar än stärker individens självförtroende.  

 

Utifrån lagstiftningen och den tidigare forskning som vi tagit del av verkar det som att 

socialtjänsten vill och ska stärka klienternas självförtroende i eftervårdsarbetet, i förarbetena 

till § 30 LVM framgår bland annat att det är nödvändigt att missbrukarens egna resurser 

förstärks genom ett fortsatt personligt stöd ifrån socialtjänsten (Prop. 1987/88:147).  Men i 

praktiken verkar det snarare som att man hindrar klientens självförtroende. Larsson & Ollus 

(1999) visade bland annat i sin studie att endast ett fåtal klienter hade kontakt med 

socialtjänsten och att klienterna beskrev kontakterna med socialsekreteraren i ord som 

passivitet, brist på respekt och meningslöshet. 

 

I empowerment är makt ett centralt begrepp. Jarhag (2001) pekar på vikten att kunna utveckla 

makt och kunna utöva inflytande i olika sociala situationer. Payne (2002) menar att syftet med 

empowerment är att hjälpa klienterna att få makt över beslut och handlingar som rör deras 

egna liv. Makt är även ett centralt begrepp i totala institutioner, men där handlar enligt vår 

tolkning snarare om personalens makt över de intagna. Även om de intagna på totala 

institutioner rent teoretiskt i viss utsträckning har makt över beslut och handlingar som rör 

deras liv så verkar det för det första inte finnas så mycket valmöjligheter och för det andra 

tyder Goffmans beskrivning av vad som händer med individens identitet på totala institutioner 

på att intagna inte ser att de har makt. Bilden som Goffman (2004) målar upp av personalen 

tyder inte heller på att man som Payne (2002) förespråkar lämna över makt till klienten så att 

de ska kunna få kontroll över sina liv. Det verkar snarare som om makten främst ligger hos 

personalen som dessutom kan använda sig av sanktioner om de intagna bryter mot reglerna.  

 

Att klienterna ska få ökad makt över eftervården är ett av syftena med ”Ett kontrakt för livet”, 

då det i kontraktet står att socialtjänsten och klienten tillsammans ska komma överens om hur 

insatsen ska se ut under och efter LVM (SIS, 2005). 
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I empowerment betonas också vikten av att klienten betraktas som jämlike. Meeuwisse (1999) 

skriver att klienterna ska uppfattas och behandlas som jämbördiga parter med krav på 

delaktighet och ansvar. Även Solomon menar att man ska hjälpa klienten att se 

socialarbetaren som jämlikar och partner vid lösningen av olika problem. På totala 

institutioner, så som vi ser det, ser det däremot annorlunda ut. Goffman (2004) beskriver att 

det är en uppdelning mellan en stor grupp av fångar och en liten grupp övervakande personal. 

Vidare beskriver Goffman (2004) att personalen ofta ser klienterna som bittra och opålitliga 

medan klienterna ofta ser personalen som föraktfulla och elaka. Personalen känner sig ofta 

överlägsna medan de intagna tenderar att känna sig underlägsna och skuldbelastande 

(Goffman, 1961).  

 

Utifrån Larsson & Ollus (1999) studie framgår det att socialtjänsten i eftervårdsbetet inte 

alltid ser klienten som jämlika, de skrev bland annat att många klienter tyckte att 

socialsekreteraren visade brist på respekt. 

 

 Inflytande är ytterliggare ett centralt begrepp i empowerment teorin. Starrin & Jönsson 

(2001) betonar att socialarbetaren inte ska tala om för klienten vad denne ska göra eller inte 

göra utan istället uppmuntra klienternas egna initiativ och deltagande i samhällslivet. Jarhag 

(2001) menar att klienten med hjälp av inflytande kan man få kontroll över sitt liv och där 

med bli mer självständig Så som vi uppfattar Goffman (2004) har de intagna väldigt lite 

inflytande över sin situation på de totala institutionerna. Bland annat beskriver Goffman 

(2004) att de intagna sällan får veta någonting om de beslut som fattas om deras öde. En fråga 

som vi ställer oss är i vilken utsträckning klienten har inflytande över eftervården, och i 

synnerhet eftervårdsplaneringen. 

 

Som vi ser på det finns det fundamentala skillnader mellan det Goffman beskriver om totala 

institutioner och empowerment teorin. Syftet i empowerment teorin är att stärka individen, 

hjälpa klienten att få makt över beslut och handlingar som rör deras liv, få klienten delaktig 

etc. På många vis verkar det vara motsatsen på en total institution. De intagna förnedras, de 

får i princip inte bestämma någonting själv, de ”avprogrammeras” för att bli lydiga objekt 

som passar in på institutionen etc. Att hitta likheter mellan de två teorierna är svårt, även om 

de har vissa gemensamma begrepp som makt och kontroll så har de helt olika innebörd i de 

olika teorierna. 
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6.  Beskrivning av kommunerna 

Nedan kommer vi att kort presentera kommunerna, främst utifrån vad intervjupersonerna har 

sagt men även utifrån vad som framgår på respektive kommuns hemsida.  

 

6.1 Kristianstad kommun  

Kristiansstad ligger i nordöstra Skåne och är till ytan Skånes största kommun. I kommunen 

finns förutom centralorten Kristianstad också sex stycken halvstora orter (intervju 1). I 

september 2005 hade kommunen 75 816 invånare (SCB, 2005). Sedan valet 2004 styrs 

kommunen av socialdemokraterna, kristdemokraterna och miljöpartiet. I kommunen är 

arbetslösheten stor och ungdomsarbetslösheten är högst i Skåne (intervju 2). Det finns även en 

viss brist på bostäder vilket politikern menar bero på att Kristianstad har blivit en studentstad 

och då kommunen har tagit emot en hel del flyktingar (intervju 1).  

 

6.2 Helsingborgs kommun 

Helsingborg ligger i nordvästra Skåne. I september 2005 hade kommunen 121 865 invånare 

(SCB, 2005). Kommunen styrs idag av socialdemokraterna. Enligt samtliga intervjupersoner 

från Helsingborg är det stor bostadsbrist i kommunen. Det är enligt två av intervjupersonerna 

lite storstadskaraktär över Helsingborg, och kommunen har en hel del storstadsproblematik i 

form av en hög grad av missbruksproblem (intervju 4 och 6). Arbetslösheten är relativt hög i 

kommunen enligt samtliga intervjupersoner från Helsingborg.  

 

6.3 Trelleborgs kommun  

Trelleborg ligger utmed Skånes sydkust. Kommunen hade i september 2005, 39 677 invånare 

(SCB, 2005). Enligt politikern (intervju 7) är kommunen en typisk socialdemokratisk 

arbetarstad. Arbetslösheten ökade mycket i kommunen på 1990-talet när många stora 

industrier lade ner eller omlokaliserade sin verksamhet (intervju 8). I dag ligger arbetslösheten 

något under snittet i Skåne, medan andelen unga (20-24år) arbetslösa är högre i Trelleborg än 

i Skåne i genomsnitt (intervju 8). Kommunen styrs sedan lång tid tillbaka av 

socialdemokraterna. Innevarande mandatperiod fick socialdemokraterna dock inte egen 

majoritet. Kommunen gjorde då en ”valteknisk samverkan” som innebar att moderaterna fick 

några ordförandeplatser (intervju 7). Bostadsmarknaden i Trelleborg blir hetare och hetare 

men det råder inte direkt någon bostadsbrist (intervju 7). Utbildningsnivån är relativt låg i 



 34

kommunen och enligt intervjupersonerna finns det mycket sociala problem i kommunen 

(intervju 7 och 8). 

 

7 Förvaltningarnas organisation och deras officiella mål 

Avsnittet avhandlar hur de olika socialförvaltningarna är organiserade och vad 

verksamheternas officiella mål är. Informationen bygger dels på vad intervjupersonerna har 

sagt, dels vad som framgår av respektive kommuns hemsida samt vad det står i de 

verksamhetsberättelser/verksamhetsplaner och målbeskrivningar som vi har fått av två av 

kommun. Från Helsingborg har vi inte fått vare sig verksamhetsberättelser eller 

målbeskrivningar och vi har inte heller lyckats hitta det på kommunens hemsida. Därför 

bygger det materialet enbart på vad intervjupersonerna har sagt samt information som finns på 

Helsingborgs kommuns hemsida. 

 

7.1 Kristianstad 

På kommunens hemsida går det att läsa att socialförvaltningen är en specialiserad 

organisation riktad mot olika målgrupper. Det finns tre enheter under socialförvaltningen, och 

dessa är försörjnings- och rehabiliteringsenheten, barn- och ungdomsenheten samt 

vuxenvårdsenheten (Kristianstads hemsida, 2005a). Den del av socialtjänsten som är inom 

vårat intresseområde är vuxenvårdsenheten. På kommunens hemsida står det att 

vuxenvårdsenheten arbetar med vuxna missbrukare, psykiskt funktionshindrade samt 

människor med andra sociala problem (Kristianstads hemsida, 2005b). På enheten arbetar sex 

handläggare under en arbetsledare (intervju 2 och 3). 

 

I Kristianstads socialförvaltnings verksamhetsberättelse för 2004 står det att 

vuxenvårdsenheten handlägger: 

- ansökningar och anmälningar som rör vuxna 

- placeringar av vuxna missbrukare och psykiskt funktionshindrade på institution eller 

behandlingshem. Placeringarna kan ske såväl frivilligt, enligt SOL, som med tvång, 

LVM. 

- ekonomiskt bistånd av förebyggande karaktär eller sin ingår som led i en rehabilitering 

och behandling 

- ansökan om kontaktperson 

(Sonnsjö, 2004).  
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Till verksamheten hör även olika öppenvårdsresurser i form av behandling, olika sorters 

boenden samt sysselsättnings projekt (intervju 2). 

 

I verksamhetsberättelsen från 2004 står det även att enheten erbjuder bland annat stödsamtal, 

skyddat boende, 12-stegsbehandling i öppenvård, arbetsträning samt daglig verksamhet och 

stöd för psykiskt funktionshindrade (Sonnsjö, 2004). 

 

Målen för verksamheten är att arbeta öppenvårdsinriktat med insatser på hemmaplan. 

Placering på behandlingshem ska alltid vara det sista alternativet, det vill säga att man ha 

prövat vård i öppnare former men att det av olika anledningar inte har fungerat. Det står även 

att särskilt stor vikt ska läggas på yngre missbrukare där möjligheten är störst att vända en 

negativ utveckling (Sonnsjö, 2004).  

 

I verksamhetsberättelsen för 2004 framgår att vuxenenheten under de senaste åren har stått 

inför en ökad efterfrågan på deras insatser. Under 2004 hade enhetens socialsekreterare fått 

uppleva en ärendeökning på cirka 10 procent. Det framgår även att boendesituationen för 

enhetens målgrupper är svår, vilket har lett till ett hårt tryck på deras egna boenderesurser och 

besvärliga prioriteringar bland många sökanden (Sonnsjö, 2004) 

  

På kommunens hemsida står det att resurserna i hög grad påverkas av konjunkturutvecklingen 

i samhället och att förändringstakten är hög (Kristianstadkommuns hemsida, 2005a). 

 

7.2 Helsingborg 

Socialförvaltningen i Helsingborg är uppdelad under fyra områden, verksamhetsområde 

förebyggande, verksamhetsområde ungdom & barn, verksamhetsområde barn & familj och 

organisation vuxen. Organisation vuxen är i sin tur uppdelad i fyra enheter, vuxenbasen, 

boendeenheten, insatsenheten och socialpsykiatrin (intervju 5). Den enhet som främst är inom 

vårat intresseområde är vuxenbasen. Verksamheten vänder sig främst till missbrukare och 

psykiskt funktionshindrade (intervju 6) På vuxenbasen arbetar 16 socialsekreterare varav en 

av dem är LVM-handläggare. Denna LVM-handläggare går endast in och gör 

myndighetsutövningen och sköter det mesta administrativa arbetet vad gäller LVM-

utredningar (intervju 5). 
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På Helsingborgs hemsida (2005) kan man läsa om kommunens allmänna alkohol- och 

drogpolicy som antogs i kommunfullmäktige år 2000. Där framgår bland annat att de 

övergripande målen för ”Inriktning på arbete med vård och rehabilitering för människor med 

allvarligt missbruk beroende av alkohol och andra droger” är: 

- Att arbetet med människor som har allvarliga missbruksproblem och är beroende av 

alkohol, narkotika och tabletter ska präglas av en humanistisk grundsyn, helhetssyn 

och samverkan mellan de olika parterna som är involverade i rehabilitering. 

- Antalet rehabiliterade missbrukare ska öka 

- Livskvalitén för missbrukaren ska väsentligt höjas 

- Särskild uppmärksamhet ska riktas mot unga missbrukare. 

 

Delmålen för att uppnå de övergripande målen är bland annat att: 

- Staden och sjukvården ska utveckla ett fördjupat samarbete kring rehabiliteringen. 

- Flera alternativa boendeformer för personer med stora boendesvårigheter ska 

utvecklas 

- Öppenvård och insatser i klienternas normala livsmiljö i form av mellanvård ska 

utvecklas 

(Helsingborgs hemsida, 2005) 

 

7.3 Trelleborg 

Socialförvaltningen i Trelleborg består av ett antal enheter, bland annat Individ- och 

Familjeomsorgen (IOF), Arbets- och Försörjningsenheten och Råd- och Stödenheten. Under 

Individ- och Familjeomsorgen ligger Beroendeenheten och det är den som är inom vårt 

intresseområde (intervju 9). 

 

På kommunens hemsida står det att beroendeenheten vänder sig till personer över 18 år med 

missbruk/beroende av alkohol, narkotika, tabletter och/eller spel. Vidare framgår att även 

anhöriga kan vända sig till Beroendeenheten (Trelleborgs hemsida, 2005). 

 

Beroendeenheten ger bland annat information om olika typer av missbruksvård, erbjuder olika 

stödåtgärder såsom stödkontakt med socialsekreterare eller bistånd till vård på 

behandlingshem eller i öppenvård. Samtliga bistånd föregås av en utredning (Trelleborgs 

hemsida, 2005). På enheten arbetar fem socialsekreterare under en enhetschef. Enhetschefen 
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på Beroendeenheten har delegation på bistånd och kan alltså själv besluta om exempelvis 

placeringar. 

 

I Beroendeenhets verksamhetsplan för 2005 framgår att enhetens ansvarsområde är : 

-    Utredningar enligt SoL, LVU och LVM, samt yttrande i körkort- och vapenärenden 

-    Bedömning och matchning av lämpligt bistånd 

-    Kontakt för uppföljning under och efter beviljad behandlingsinsats 

-    Rådgivande samtal 

 

Det framgår även att verksamhetens mål och syfte är att motverka 

missbruk/beroende/medberoende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallade medel 

samt spel. De ska fånga upp och motivera den enskilde till förändring samt att bereda den 

enskilde möjlighet att få hjälp och vård för att bryta sitt missbruk/beroende/medberoende. 

 

Av verksamhetsplanen framgår att socialsekreteraren ska ha uppföljningskontakt under och 

efter beviljat bistånd i alla pågående insatser (öppenvård och institutionsvård), regelbunden 

kontakt för att följa upp vårdplanen, skriftliga rapporter varje månad, kontakt med 

eftervårdsansvarig personal samt möten och telefonkontakt med klienten (Verksamhetsplan 

2005, Beroendeenheten, Trelleborg). 

 

I effektmålen för 2006 framgår att öppenvårdsinsatser ska leda till att antalet vårddygn på 

HVB-institutioner ska minska med åtminstone 10 procent i förhållande till utfallet 2005 samt 

att minst 90 procent av all vård utanför det egna hemmet skall ske med samtycke (där ingår 

även LVU). I inriktningsmålen framgår att målet är att verka för delaktighet i samhället och 

att den enskilde kan leva ett självständigt liv och att den enskilde som har behov av 

socialtjänstens insatser skall utredas på ett sådant sätt att de egna resurserna tillvaratas och 

stärks. (Mål för individ- och familjeomsorgsnämnden i Trelleborgs kommun). 

  

8 Presentation av intervjupersonerna 

Även då vi har fått intervjupersonernas medgivande till att skriva deras namn, har vi valt att 

inte göra detta då vi inte anser att det är relevant för vår uppsats. Nedan kommer vi att göra en 

kort presentation av personerna som vi har intervjuat.  

Intervju 1  Manlig ordförande i socialnämnden (Kd) i Kristians tad.  
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Intervju 2 Kvinnlig arbetsledare för vuxenvårdsenheten i Kristianstad.  

 

Intervju 3 En kvinnlig och en manlig socialsekreterare från vuxenvårdsenheten i 

Kristianstad. 

 

Intervju 4 Manlig ordförande i socialnämnden (S) i Helsingborg.  

 

Intervju 5 Kvinnlig enhetschef för vuxenbasen i Helsingborg.  

 

Intervju 6 Kvinnlig socialsekreterare som arbetar på vuxenbasen i Helsingborg.  

 

Intervju 7 Kvinnlig ordförande i socialnämnden (M) i Trelleborg.  

 

Intervju 8 Kvinnlig enhetschef för beroendeenheten i Trelleborg.  

 

Intervju 9 En kvinnlig socialsekreterare som arbetar på beroendeenheten i Trelleborg.  

 

9 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna samt analysen av dessa 

utifrån fem olika teman. Dessa teman har vi utformat utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Våra teman är: 

- definition av eftervården, 

- vilken eftervård erbjuder kommunerna 

- hur görs eftervårdsplaneringen 

- ”Ett kontrakt för livet”  

 

Vi har valt att varva intervjuresultatet med analysen, då vi anser att det på så vis blir mer 

överskådligt och då vi även anser att läsningen blir mer intressant. Varje avsnitt följs av en 

kort sammanfattning och jämförelse, vilka ska underlätta för läsaren att se likheter och 

skillnader mellan kommunerna. 
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9.1 Definition av eftervård 

Under detta tema kommer vi att presentera de delar av intervjuerna som handlar om hur 

intervjupersonerna definierar begreppet eftervård. Temat behandlar även hur 

intervjupersonerna tolkar att deras ansvar är utifrån § 30 LVM samt vad de anser vara 

viktigast i eftervården. 

 

9.1.1 Kristianstad  

Intervjupersonernas svar varierade något på frågan om hur de definierar eftervård. Alla 

nämnde dock att bostad ingick i begreppet eftervård. Sedan nämndes en rad andra insatser 

som de menade ingick under begreppet. Socialsekreterarna definierar eftervården så här: ”Det 

är väl att man har en trygg struktur att erbjuda när klienten kommer ut från institutionen, att 

det finns ett nätverk med professionella, kontakt med anhöriga och bostad” (intervju 3). 

Politikern i Kristianstad framhåller att eftervård handlar om relationer och förtroende mellan 

klienten och socialarbetaren. Vidare säger han att ”Man ska få den utsatta personen att förstå 

att de tvingade mig in i detta, men jag tror att de ser i backspegeln att de här människorna 

ville mig väl” (intervju 1). Enhetschefen menar att eftervård är väldigt individuellt, hon säger: 

  

”Alla behandlingsplaner ska se olika ut beroende på vad det är för person. Människor 

måste ha någonstans att bo, de måste ha någonting att göra. Ska man få en varaktig 

förändring….många behöver en kvalificerad behandling” (intervju 2).  

 

Hennes definition av eftervård liknar Hibells (2004) definition som menar att nyckelområden 

för eftervården är bostad, utbildning och arbete, förutom de insatser som fokuserar på 

missbruket 

 

Enhetschefen menar att den viktigaste insatsen i eftervården är bostad, hon säger ”Man kan ju 

inte lämna någon behandling och bli hemlös, då kan man ju lika gärna sätta in de pengarna på 

ett annat konto” (intervju 2). Socialsekreterarna anser även att en av de viktigaste insatserna i 

eftervården är bostad, men de framhåller även vikten av att arbeta med klienternas nätverk 

och sysselsättning. Politikern anser att sysselsättning och personliga relationer är viktigast. 

Även i den litteratur vi har tagit del av betonar man vikten av att individen efter att den blivit 

utskriven från LVM får bostad och sysselsättning. Larssons & Ollus (1999) skriver att om 

boendet inte är ordnat när klienten lämnar LVM-hemmet kan klienten se det som en chans att 
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fortsätta missbruka. I Yohanes m.fl. (2002) studie framgick även att bostad är det som 

klienterna själva värdesätter mest. Även arbete eller studier var högt prioriterat. 

  

Politikern tolkar att kommunens ansvar utifrån § 30 LVM är att de ska ge personerna chansen 

att växa. Vidare säger han att det även handlar om sysselsättning. Han säger ”Hittar vi inte 

sysselsättning och något vettigt att göra, då trillar man väldigt lätt dit igen” (intervju 1). 

Vidare framhåller han vikten av att uppmuntra och stötta klienten samt stärka dess 

självkänsla. Han säger ”Att få upptäcka att han faktiskt duger och funkar” (intervju 1). Utifrån 

Goffmans (2004) teori om totala institutioner och hans beskrivning av hur de intagna blir 

förtryckta och känner sig underlägsna och skuldbelastade torde det vara viktigt att precis som 

politikerns säger, att stärka klienternas självförtroende.  Vad politikern säger hänger även 

delvis samman man empowerment-teorin där socialarbetaren genom att stärka klientens 

personliga resurser hjälper honom eller henne att utveckla sitt självförtroende (Payne, 2004).  

 

Enhetschefen tolkar att deras ansvar utifrån lagstiftningen är att göra en aktiv planering. Hon 

framhåller även att det i en eftervård ingår bostad, arbete och behandling.  

 

9.1.2 Helsingborg 

Intervjupersonerna från Helsingborg är överens om att det i definitionen av eftervård ingår 

insatser som handlar om boende och fortsatt stöd. Socialsekreteraren och enhetschefen 

framhåller även sysselsättning som en vik tig insats i eftervården. I övrigt varierar svaren 

något. 

 

Socialsekreteraren menar att eftervård främst handlar om bostad och sysselsättning. Hon 

uttrycker även att det är viktigt att stödja och stötta klienterna, och redan börja med det innan 

de kommer hem från LVM-vården. Hon säger:  

 

” redan innan ska man påbörja det jobbet, redan innan de går ut därifrån. Sedan ska 

man liksom följa upp det hela tiden när de kommer hem, genom boendet, man kollar 

hur de fungerar… om de sköter boendet. Sedan har man samtal regelbundet med 

dem och försöker få dem i sysselsättning eller få dem att gå en kurs. Det är eftervård 

kan man säga” (intervju 6).  
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Vad hon säger stämmer väl överens med vad som står i förarbetena till § 30 LVM, där står 

bland annat att socialnämnden ska följa missbrukaren under hela vårdtiden och tillsammans 

med honom eller henne planera och förbereda de insatser som skall följa på utskrivningen. 

Det framgår även att socialnämnden har skyldighet att se till att den enskilde får fortsatt stöd 

efter vårdtiden, och det viktigaste inslaget i ett sådant stöd är bostad och arbete (Nordström & 

Thunved, 2004).  

 

Enhetschefen anser även att klienterna behöver mycket stöd och att det är viktigt att se till att 

klienten mår bra. Sedan tror hon att boende, sysselsättning och ekonomi också spelar en viktig 

roll för klienten när han eller hon kommer hem från LVM-vården. Vidare säger hon att det 

behövs fortsatt uppföljning av nykterhetsvård.  

 

Politikern i Helsingborg framhåller att eftervård handlar om olika typer av boendeformer och 

samtalsterapi. Han menar även att ”man måste se det utifrån individens behov” (intervju 4).  

Vidare understryker han att klienten behöver känna en trygghet, förståelse och motivation för 

att den enskilde ska kunna sluta med missbruket. Även en ömsesidig respekt måste finnas 

mellan socialsekreteraren och klienten för att arbetet ska fungera. Dessa faktorer menar 

politikern är viktiga eftersom risken är stor att klienten får ett återfall (intervju 4).  Utifrån 

empowerment-teorin tolkar vi politikerns svar som att klienten ska betraktas som jämlik samt 

att klientens synpunkter och önskemål ska tas på allvar (Starrin & Jönsson, 2001). Däremot 

går det stick i stäv med hur Goffman (2004) beskriver relationerna mellan de intagna och 

personalen på totala institutioner. 

 

Vi frågade politikern i Helsingborg hur han tolkar att socialnämndens ansvar är utifrån § 30 

LVM. Han menar att det är en kommunal angelägenhet. Vidare menar han att den 

organisation som kommunen har byggt upp ska klara av att ge den enskilde bostad, arbete 

eller utbildning efter vårdtiden. Socialsekreteraren menar att kommunens ansvar främst är att 

ge klienten boende, sysselsättning samt att följa upp dem. Detta stämmer även väl överens 

med vad som står i förarbetena till § 30 LVM. 

 

9.1.3 Trelleborg 

Enhetschefen definierar eftervård som en § 27-placering. Hon säger ”Alltså, eftervård efter 

LVM tycker jag är en § 27” (intervju 8). Hon menar att LVM:et är på en SiS- institution och 

sedan ska man göra en § 27-placering, det vill säga att flytta klienten till en annan institution. 
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När LVM:et är avslutat övergår placeringen till en SoL-placering. Hon säger ”För ofta 

fortsätter man ju med vård när LVM-tiden har gått ut, det är våran målsättning” (intervju 8). 

Vidare säger hon ”tanken är att man ska gå in i en regelrätt behandling där vi sedan då följer 

den eftervård som finns på behandlingshemmet, det är så jag tänker att LVM:ets eftervård är 

för mig” (intervju 8). En möjlig förklaring till att enhetschefen definierar eftervård som en § 

27-placering, kan vara att man i Trelleborg främst köper eftervård av institutioner och att 

kommunen inte har så mycket egna öppenvårdsresurser (se 8.2.3 Vilken eftervård erbjuder 

kommunerna). 

 

Enhetschefen menar även att eftervård handlar om att motivera klienten att fortsätta den 

planeringen av vård som man har gjort tillsammans med klienten innan han eller hon har 

blivit omhändertagen enligt LVM. Hon säger: 

 

    ” Det gäller att motivera vidare till det vi hade tänkt oss från början, för vi har ju faktiskt haft 
kontakt och man har haft en planering som inte har fungerat eller inte gått att genomföra” 
(intervju 8). 

 
 

Hon menar även att eftervården efter LVM inte skiljer sig så mycket från den eftervård som 

ges efter frivilliga placeringar, det vill säga sysselsättning, uppbackning och känslomässig 

behandling. Hon säger: 

 
så jag ser liksom inte något annorlunda på LVM -vården och egentligen mot SoL-vård, LVM-
vård är sin del och sedan går man liksom vidare i vårdkedjan. De här personerna som är LVM-
vårdade har ju ofta större svårigheter och det finns ingenting som säger att de bara skulle klara 
att kliva ut från LVM-institutionen. De behöver ju precis samma uppbackning, om inte mer, 
med sysselsättning och allt det som sedan kommer efter att man gjort en känslomässig 
behandling. Och sedan behöver man ju den praktiska biten att reda ut (intervju 8). 

 

Socialsekreteraren uttrycker även att det är samma eftervård efter LVM som på en vanlig 

SOL-placering det vill säga att man ska se över utslussen, sysselsättning och bostad.  

Socialsekreteraren sade också att eftervård mycket handlar om missbruksbehandling ”efter 

LVM, så finns det nog oftast ett fortsatt vårdbehov, alltså med inriktning på 

missbruksbehandling” (intervju 9). Gerdner (2004) definierar även eftervård som de insatser 

som handlar om stöd, vård och behandling med fokus på att hantera missbruket. Utifrån vår 

tolkning av Goffmans slutsats om att totala institutioner gör anspråk på att utöva 

rehabilitering, men att de i själva verket inte gör det skulle bekräfta att klienten fortfarande är 
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i behov av missbruksbehandling när han eller hon lämnar behandlingshemmet (Goffman, 

2004). 

 

På frågan om kommunernas ansvar utifrån § 30 LVM svarade politikern ”Alla människor har 

rätt till ett värdigt liv, men först och främst har alla människor ansvar för sitt eget liv” 

(intervju 7). Utifrån Goffmans (2004) beskrivning av den utplåning av individens eget jag och 

anpassning till institutionella liv som förekommer på totala institutioner, är det troligt att 

individen efter utskrivningen från en LVM-institution får svårigheter, om det i ett svep 

förväntas av honom eller henne att de ska ta ansvar för sitt liv och bli en självtänkande 

medborgare. Utifrån vad Payne (2004) menar kan man även tolka politikerns uttalande som 

att hon betonar individens ansvar över sitt eget liv men med det outtalade målet att begränsa 

samhällets kostnader. 

 

Enhetschefen säger att hon tolkar att deras ansvar är att titta på helhetsbilden och se vad det är 

som klienten behöver och sedan göra en individuell prövning.  Vidare säger hon ”och är det så 

att man är bostadslös när man går in i vården då måste man givetvis ha en bostad när man går 

ut från vården, alltså det är ju självklart” (intervju 8). Vikten av en individualiserad 

behandling betonas även av Larsson & Ollus (1999). Uttalandet stämmer även överens med 

vad som framgår i Prop. 1987/88:147, där står att socialnämnden måste anordna en 

ändamålsenlig och för den enskilde särskilt anpassad eftervård. 

 

9.1.4 Sammanfattning och jämförelse 

Hur intervjupersonerna definierar eftervård skiljer sig inte åt särskilt mycket mellan 

kommunerna. De flesta enhetschefer och socialsekreterare nämnde en rad insatser som de 

sedan benämner eftervård. Politikerna däremot nämnde färre praktiska insatser och istället 

pratade de om mer allmänna saker, som att människor ska få ett värdigt liv och att klienten 

ska få möjlighet att växa. En förklaring till detta kan vara att politikerna inte kommer i 

kontakt med eftervården i praktiken och att deras kunskap om eftervården kan vara något 

begränsad.  

 

I definitionen av eftervård nämnde samtliga kommuners företrädare insatser som rör bostad, 

missbruksbehandling, och sysselsättning. Detta stämmer väl överens med Hibells (2004) 

definition som innehåller att nyckelområdena för eftervård är bostad, utbildning och arbete, 

förutom insatser som fokuserar på själva missbruket. Det stämmer även väl överens med vad 
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som framgår av § 30 LVM. Utifrån empowerment-teorin tolkar vi även det som att bostad, 

sysselsättning och missbruksbehandling, det vill säga eftervård, hjälper klienten att integreras 

i samhället (Starrin & Jönsson, 2001). Även Payne (2002) skriver att syftet med 

empowerment är att hjälpa klienten att få makt över beslut och handlingar som rör dennes liv, 

samt att detta kan uppnås genom att minska följderna av sociala och personliga hinder. Vi 

tolkar det som att bostad, sysselsättning och missbruksbehandling kan minska klientens 

sociala och personliga hinder, vilket där med enligt empowerment-teorin skulle hjälpa 

klienten att få makt över beslut och handlingar som rör den enskildes liv. 

 

Alla tre kommunerna, dock inte alla intervjupersonerna, menade även att definitionen av 

eftervård är individuell, då olika personer behöver olika former av insatser. Detta stämmer väl 

överens med vad som står i Prop. 1987/88:147, där det framgår att eftervården ska vara 

särskilt anpassad för den enskilde. Detta menade även Larsson & Ollus (1999) var viktigt. I 

Kristianstad betonades även att eftervård handlar om relationer och förtroende mellan klienter 

och socia larbetare, samt att uppmuntra, stötta och stärka klienten självförtroende. Vad man 

säger i Kristianstad stämmer delvis överens med empowerment-teorin, där självförtroende är 

ett centralt begrepp och där detta enligt vår mening även leder fram till makt över beslut och 

handlingar som rör den enskildes liv samt i sin tur självständighet/autonomitet (Payne, 2002). 

Däremot stämmer uttalandet inte överens med Goffmans (2004) teori om totala institutioner, 

där enligt våra tolkning de intagnas självförtroende undertrycks av personalen. 

 

Intervjupersonerna i Kristianstad anser att de viktigaste insatserna i eftervården är bostad, 

sysselsättning samt att arbeta med klientens nätverk. Enhetschefen i Trelleborg definierar 

eftervård något annorlunda än de andra intervjupersonerna då hon menar att eftervård är en § 

27-placering. Hon menar att tanken är att man efter LVM:et ska genomgå en regelrätt 

behandling på institution eller i öppenvård och sedan följa den eftervård som finns där. Vi 

finner det troligt att en av anledningarna till att enhetschefen från Trelleborg definierar 

eftervård på detta vis är (vilket framgår under temat: vilken eftervård kommunerna erbjuder) 

att man i Trelleborg främst köper eftervård av institutioner och inte har egna 

öppenvårdsresurser av någon större omfattning i kommunen.  

 

Det som annars skilde Trelleborg från de andra kommunerna var att man menar att det i 

eftervården ingick att motivera klienten att fortsätta den planering av vård som man gjort 

innan han eller hon blivit omhändertagen enligt LVM. I Helsingborg menade man även att 
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eftervård handlar om att ge fortsatt stöd samt att ha regelbundna samtal med klienterna efter 

att de lämnat institutionen. Enhetschefen i Helsingborg menar även att hjälpa klienten att 

ordna upp sin ekonomi ingår i eftervården. I Helsingborg betonade även politikern att det är 

viktigt att det finns en ömsesidig respekt mellan klienten och socialarbetaren. Vad politikern 

säger stämmer delvis överens med empowerment-teorin där man betonar att klienten ska 

betraktas som jämlike, samt att klienten ska uppfattas och behandlas som jämbördiga partner 

med krav på delaktighet och ansvar (Meeuwisse, 1999). Detta tolkar vi som att det även ska 

finnas en ömsesidig respekt mellan klient och socialarbetare. Utifrån Goffmans (2004) 

beskrivning utav totala institutioner och hans beskrivning av hur de intagna och personalen 

uppfattar varandra, tolkar vi däremot det som att det är långt ifrån en ömsesidig respekt. 

 

9.2 Vilken eftervård erbjuder kommunerna? 

I detta tema presenteras vad kommunerna har att erbjuda för eftervård samt hur de arbetar med 

eftervård. Här framkommer även vad intervjupersonerna anser sig sakna i eftervården.  

 

9.2.1 Kristianstad 

Alla tre intervjupersonerna i Kristianstad framhåller att eftervården främst handlar om så 

kallade hemmaplanslösningar. Det framgår även av Kristianstads verksamhetsberättelse att 

målet med verksamheten är att arbeta öppenvårdsinriktat med insatser på hemmaplan (Sonnsjö, 

2004). Enhetschefen säger:  

 

                     ”Vi har tydliga direktiv från socialnämnden om att vi ska minimera kostnaderna av 

behandlingshem, vi ska i första hand använda oss av behandling i öppenvård hemma. 

Vilket dels handlar om att vi ska spara pengar, skattepengar. Dels är vi övertygade 

om att det är bättre att jobba hemma än att skicka iväg på behandlingshem” (intervju 

2) 

 

Vidare säger hon att de även placerar klienter på behandlingshem, men att det är få och de ska 

ha ett oerhört destruktivt missbruk. Hon säger:  

 

”folk som i princip håller på att supa ihjäl sig kan man ibland behöva inleda 

behandlingen på ett behandlingshem, för att på något sätt ska få en brytning av det 

destruktiva, men det är inte många” (intervju 2). 
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Det framgår även av socialförvaltningens verksamhetsberättelse att målen för verksamheten 

bland annat är att arbeta öppenvårdsinriktat med insatser på hemmaplan samt att placeringar på 

behandlingshem ska vara en sista lösning (Sonnsjö, 2004). Att institutionsvård ska ses som en 

sista utväg anser vi stämmer överens med både empowerment teorin och teorin om totala 

institutioner. Speciellt om man utgår ifrån Goffmans (2004) beskrivning av livet på totala 

institutioner, och hans påstående att totala institutioner huvudsakligen fungerar som 

förvaringsinrättningar.  

 

På frågan vad kommunen har att erbjuda för eftervård berättar enhetschefen i Kristianstad att 

de har olika öppenvårdsresurser samt kontaktpersoner och samtalspersoner. Vidare berättar hon 

att de har två motivations- och stödboenden; boendebasen, vilken vänder sig till vuxna och 

ungdomsbasen,  vilken vänder sig till ungdomar mellan 18 och 25 år. De båda boendena är 

drogfria och har inriktningen att man ska bo bär under en begränsad tid. Kommunen har även 

två boenden för psykiskt funktionshindrade med missbruk, 123:an och Trappan. De har en 

sysselsättningsverksamheter som man kallar Arbetsbasen. Där kan klienter arbetsträna (inte 

bara missbrukare) helt utifrån en individuell planering. Knutet till vuxenenheten finns även två 

samtalsverksamheter, Tyggårdsgruppen och Lönnen. Vidare berättar enhetschefen att de har en 

öppenvårdsbehandling, Carpe Diem, på vilken man arbetar utifrån den så kallade 

tolvstegsmodellen (intervju 2).  

 

Socialsekreterarna säger även att det som är speciellt med deras öppenvård är att en del av den 

utgår ifrån huset där dom sitter. På två av våningarna finns det 14 rum för hemlösa, och 12 

stycken behandlingsassister arbetar där. Vidare säger en av socialsekreterarna ”Detta är väl 

styrkan i denna kommun, speciellt inom vuxenvården, att klienterna har nära till sin 

handläggare” (intervju 3). 

 

Politikern säger att han är nöjd med kommunens eftervård, han tillägger: ”vi har ett bra nät som 

vi kallar hemmaplanslösningar, det finns personal dygnet runt så att man kan komma och be 

om hjälp. Man har möjlighet att ringa på dörren till baserna” (intervju 1). Vidare säger han att 

han tror att det handlar om att vara tillgänglig, för det är när det krisar som man behövs  

(intervju 1). 

 

Socialsekreterarna berättar även att man försöker träffa klienten en gång i månaden, både under 

tiden de är på LVM-hemmet och när de har kommit hem. De menar att det är viktigt att ha en 
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bra relation till klienten (intervju 3). Detta skiljer sig ifrån vad Larsson & Ollus (1999) studie 

visade, då klienterna i studien beskrev kontakten med socialsekreteraren i ord som passivitet, 

brist på respekt och meningslöshet. Man kan i och för sig tolka det som att man i Kristianstad 

anser att det är viktigt med en bra relation med klienten men vi vet inget om hur det ser ut i 

verkligheten eller hur klienterna upplever kontakten med socialtjänsten. 

 

Enhetschefen varnar för att hjälpa klienterna för mycket i eftervården, hon berättar att 

missbruksvokabuläret innehåller två ord som de använder sig av, medberoende och 

möjliggörare. Vidare säger hon att missbrukare är oerhört bra på att lägga över ansvaret på 

andra. Som socialarbetare menar hon att man inte ska hjälpa klienten i sitt beroende utan man 

måste kunna sätta gränser, annars gör man allt arbete åt klienten medan de bara lutar sig 

tillbaka. Hon uttrycker det som att ”man behöver hitta en balans att hjälpa folk och ha en varm 

relation men man måste samtidigt ha en viss distans och inte ta över allt ansvar från dem 

själva” (intervju 2). Vidare säger hon ”Man ska ha ett varmt hjärta men ett kallt huvud” 

(intervju 2). Vad enhetschefen säger påminner om det som Solomon och Payne (2002) skriver 

om empowerment, Solomon beskrev att empowerment ämnar till att hjälpa individen att se sig 

själv som möjliggörare när det gäller att hitta lösningar på sina problem (Payne, 2002). Payne 

(2002) skriver att man utifrån empowerment ska hjälpa klienterna att acceptera sin förmåga 

och sitt egenvärde så att de blir styrande deltagare i sitt liv istället för att konsumera tjänster på 

ett passivt sätt. Utifrån empowerment-teorin kan man även tolka det som enhetschefen anser att 

man istället för att ta makten och ansvaret från klienten ska lämna över makt till klienten så han 

den enskilde själv tar ansvar för sina beslut och handlingar. Vad enhetschefen säger tolkar vi 

däremot som att det går stick i stäv med Goffmans (2004) beskrivning av totala institutioner, 

där han bland annat beskriver att de intagna sällan får veta något om beslut som fattas om deras 

öde. Som vi ser det tar alltså personalen på totala institutioner ansvaret ifrån de intagna och 

bestämmer åt dem, vilket socialsekreteraren just varnade för. 

 

På frågan hur länge de anser att uppföljningen skulle fortgå svarar en av socialsekreterarna att 

det är väldigt individuellt, för vissa kan det räcka med några månader medan andra behöver 

flera år. Den andre socialsekreteraren berättar att eftervården inte är tidsbegränsad, men han 

säger ”ju mer tid man kan erbjuda desto bättre, det blir mer varaktigt då” (intervju 3) Detta 

bekräftas av Gerdner (2005b) då han menar att vägen ut ur missbruk är lång och sällan spikrak 

och därför är det viktigt att stödet till personer med tungt missbruk kännetecknas av 

långsiktighet, kontinuitet och uthållighet 
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Vidare berättar den ena socialsekreteraren att det finns de som varit på LVM och sedan 

försvunnit, hon säger: ”Vi har ju faktiskt några som har varit på LVM och sedan helt försvunnit 

från oss och vi har inte kontakt med dem förrän nästa gång det händer” (intervju 3). Hon menar 

att det inte finns mycket man kan göra om klienten inte vill ha kontakt, men hon menar att man 

försöker motivera dem genom att ha täta uppföljningsträffar (intervju 3). Tidigare forskning 

bekräftar att det finns klienter som inte följs upp efter utskrivningen och att många börjar 

missbruka direkt när de kommer ut från LVM-hemmen (se Gerdner, 2000 och Larsson & Ollus 

1999).  

 

På frågan vad de saknar mest när det gäller eftervården svarar socialsekreterarna: 

 

”Mer tid generellt och mer möjligheter till boende för dem. Helt enkelt att få det                                             

lättare att få i hopa den biten. Så mer tid för varje klient. Så man slipper börja om här 

inne (på boendebasen). Om man har varit på ett LVM -hem ska man inte behöva 

komma hit igen” (intervju 3). 

 

En förklaring till att man i Kristianstad saknar tid kan vara att man på vuxenvårdsenheten 

endast är sex socialsekreterare, vilket man kan jämföra med Trelleborg där man har fem 

socialsekreterare på Beroendeenheten, fast i en betydligt mindre kommun. I Helsingborg som i 

och för sig är större än Kristianstad arbetar 16 socialsekreterare. Det framgår även av 

Kristianstads verksamhetsberättelse att socialarbetarna på vuxenenheten har fått en 

ärendeökning på cirka 10 procent det senaste året (Sonnsjö, 2004). 

 

Att speciella bostäder som boendebasen fungerar dåligt och ofta leder individen tillbaka till 

missbruk bekräftas av Larsson & Ollus (1999). Däremot menar författarna att det är bättre än 

att komma tillbaka till den tidigare miljön (Larsson & Ollus, 1999). 

 

Politikern i Kristianstad svarar att han saknar folk, företag och organisationer som tar sig an 

missbrukarna och exempelvis erbjuder dem praktik. Vidare säger han:  

                 

                  ”det finns många starka människor som jag tror har resurser att hjälpa. Det är en                             

liten dröm jag har att fler skulle hjälpa till med det. Det är ju en länk ut i ett vanligt 

liv, och med den länken måste vi alla hjälpas åt” (intervju 1) 
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9.2.2 Helsingborg 

Även i Helsingborgs kommun sköts eftervården främst på hemmaplan i öppenvården, 

politikern säger så här:   

 

                     ”Dels för att vi har tron att om man åker iväg på en institution så kommer man 

tillbaka till samma problem. Och om vi kan åtgärda problemen lokalt och ge 

behandling och eftervård lokalt så har vi en ideologi där vi tror att vi skulle kunna 

komma till rätta med huvudorsakerna med problematiken, de sociala bitarna, 

umgänge, arbete, bostad och så vidare” (intervju 4) 

 

Socialsekreteraren säger ungefär samma saker men hon uttrycker även att det finns en 

ekonomisk aspekt i det hela: 

 

”Sen är det mycket öppenvård, det är öppenvård som gäller. Dels för att det är 

billigare och dels är det bättre än att skicka dem till institutioner, det är mycket 

dyrare. Sen är det ofta bättre resultat här hemma, för där man ska bo sen va, man lär 

sig hantera vardagen här hemma” (intervju 6). 

 

Vidare säger hon om externa placeringar: ”Men ni vet det är rätt så dyra placeringar, det kan 

kosta 3000 kronor per dygn med en extern placering. Det är klart att man vill ha det hemma” 

(intervju 6). Däremot kvinnor med stor problematik, exempelvis som de blivit utsatta för 

sexuella övergrepp, brukar man i Helsingborgs kommun placera på institutioner (intervju 6).  

 

På frågan om hur ekonomin styr valet mellan hemmaplanslösningar och externa placeringar 

svarar politikern: ”Ingenting, det ska det inte göra, det är inte det som det handlar om, det är 

snarare den här ideologin att vi gör ett bättre jobb på hemmaplan, tar tag i problemen hemma” 

(intervju 4). 

 

Det är intressant att se att socialsekreteraren som arbetar på fältet med klienterna uttrycker att 

det även finns en ekonomisk aspekt att ha klienterna på hemmaplan medan politikern menar 

att det enbart handlar om deras ideologi. Vi ställer oss frågande till huruvida politikerns 

uttalande stämmer med verkligheten eller om det snarare handlar om att uttala sig politiskt 

korrekt? I kommenteraren till § 27 LVM framgår att med ”vård” avses både institutionsvård 

och vård i öppna former. I begreppet vård i annan form ingår med andra ord flera olika 

vårdalternativ. Det gemensamma är att det alltid måste ingå en adekvat behandling i vården  
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(Norström & Thunved, 2004). Alltså finns det inte något utifrån lagstiftningen som säger att 

det ena alternativet skulle vara bättre än det andra. 

 

Enhetschefen och socialsekreteraren i Helsingborg berättar vilka olika öppenvårdsresurser 

kommunen har. Dels har de Livtaget som är en tolvstegsbehandling där man både har 

primärbehandling såväl som eftervård och familjebehandling. Herkules är ett 

personalbemannat ungdomsboende för personer mellan 18 och 25 år. Guldgruvan är ett 

helnyktert boende där det krävs att man ska ha någon form av sysselsättning för att få bo. 

Möllan är ett akutboende för aktiva missbrukare. Stenbocken och Carnot är boenden för friska 

personer som inte kan vara nyktra. Olsgården är ett drogfritt utredningsboende. Maskrosen är 

ett kvinnoprojekt som bygger på sysselsättning. Gryningen är ett boende för missbrukare med 

psykiska funktionshindrade (intervju 5 och 6). 

 

Socialsekreteraren och enhetschefen berättar att man i eftervården främst använder sig av dessa 

öppenvårdsinsatser, exempelvis för att hjälpa klienten att ordna en bostad och sysselsättning. 

De nämner även att de har psykologer som öppenvårdsinsats, dit socialsekreterarna kan 

remittera klienter som är i behov av en psykologkontakt (intervju 5 och 6). Vidare berättar 

socialsekreteraren att man försöker ha samtal med klienterna regelbundet, hon säger:  

 

”Man stöttar upp dem genom att man går hem till dom och de kommer hit, men inget 

så, inget schemalagt. Det är olika det också hur jag gör och hur någon annan gör. 

Men det är ju inte så bra att bara släppa dom när de kommer, man måste ha varit med 

inför utslussen” (intervju 6) 

 

När vi frågar socialsekreteraren i Helsingborg vad de har att erbjuda missbrukaren när de 

kommer från behandlingshemmet svarar hon ”Det är inte mycket, det är det ju inte. Vi har inte 

så mycket så, men vi har ju det här olika projekten (öppenvårdsinsatserna) men inte någonting 

annat” (intervju 6). Hon säger även att man inte har några riktlinjer eller direkta mål för 

eftervården.  

 

Socialsekreteraren berättar att man även kan köpa in eftervård på behandlingshem, hon säger: 

 

                     ”Det är klart att man måste följa upp, men sen är det vissa LVM -institutioner där man 

kan köpa in eftervård, på vissa ställen. Så att de kan gå där en gång i månaden eller 

en gång i veckan, men det kostar ju extra” (intervju 6) 
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Vidare berättar hon att man försöker följa upp klienterna, men att det är olika hur ofta man 

träffar dem, hon säger:  

 

                      ”Det kan vara olika, det är ju olika till individens behov, det kan vara varannan 

vecka, det kan vara varje vecka det beror sig på liksom hur man lägger upp det. Eller 

att de kommer in när de känner att de måste, det är ju rätt så tätt va, det tycker jag att 

det ska vara annars står de ju där som frågetecken”(intervju 6) 

 

Men hon berättar i likhet med socialsekreterarna i Kristianstad att det händer att klienter 

dricker redan på vägen hem från LVM-hemmen och hon menar att man inte kan tvinga dem in 

i eftervård om de inte vill. Utifrån Goffmans teori (2004) tolkar vi dessa omedelbara återfall 

som en konsekvens av den ångest och osäkerhet som de intagna känner när de ska lämna en 

total institution.  

 

Enhetschefen anser att man ska följa klienterna ”tills de kan stå på egna ben” (intervju 5).  

Vidare berättar hon ”Ibland så säger vi att nu får vi avsluta här för nu klarar du dig bra eller så 

säger de själva det. Vårt förhållningssätt är att hjälpa dem så länge de behöver” (intervju 5). 

Vidare säger hon att tre år är minimum, kanske tre till fem år (intervju 5). Hon säger även att  

 

                     ”Eftervården är ju precis som andra insatser personlig. Tiden är en viktig faktor i 

nykterhetsvården, man får inte ha för bråttom. Det tar lika lång tid att gå in i skogen 

som att gå ur den” (intervju 5) 

 

Detta stämmer väl överens med Gerdners studie (2000) där han visade att det är viktigt att inte 

ha för bråttom. Han skriver att det förefaller vara viktigt att stödet till klienten fortgår under en 

längre tid. Hans studie pekade även på att de som hade pågående kontakt med socialtjänsten i 

större utsträckning var helnyktra än de som inte hade den kontakten.  

 

På frågan vad de saknade i eftervården svarade politikern i Helsingborg: ”Ja, det vi saknar 

tycker jag är slutklämmen, det är ju bostadsbrist som är ett problem för oss” (intervju 4). 

Socialsekreteraren anser att de saknar ett kvinnoboende. Detta bekräftas även av SOU 2004: 3 

där det framgår att det blivit allt svårare för kommunerna att få tillgång till försökslägenheter 

då krav från fastighetsägarna är höga. Även Gerdner (2005b) skriver att det finns stora brister 

på anpassade boenden för den här målgruppen 
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 9.2.3 Trelleborg 

I Trelleborg har man för tillfället ingen öppenvårdsbehandling, då man har främst förlitar sig 

på den eftervård som institutionerna har att erbjuda. Socialsekreteraren säger: 

 

 ”Alltså hiten tills har vi fått förlita oss ganska mycket på institutioner, sedan många 

av institutionerna har en utbyggd utsluss-verksamhet där man kan….där de har 

lägenhet som klienterna kan flytta ut till i andrahand” (intervju 9) 

 

Enhetschefen säger även att de antingen använder sig av institutionernas eftervård alternativt 

har de själva byggt på genom att köpa annan eftervård. Hon säger:  

 
”ja och så är det ju, vissa behandlingshem har ju haft hela kedjan och andra har inte 

haft det, men en jäkligt bra grundbehandling och då har vi byggt på, liksom själva 

byggt på genom att köpa annan behandlingseftervård, annan behandlingsutsluss och 

så har vi kopplat på det” (intervju 8). 

  

Socialsekreteraren berättar att de har goda möjligheter att bevilja behandling, dels då de inte 

direkt har några sparkrav och dels då beslut om placeringar ligger på enhetschefen. Vidare 

säger hon: ”Vi har inga sparkrav på det sättet, vi får ju inte strö pengar omkring oss men finns 

det ett vårdbehov så går det före, då har man rätt till vård” (intervju 9). En anledning till att 

Trelleborg inte är så beroende av öppenvårdsinsatser utan istället kan låta klienterna vara kvar 

på institutionen längre och köpa till eftervården som finns där, kan vara just att de har en 

tämligen god ekonomi i kommunen. Troligen beror det även på att Trelleborg är en mycket 

mindre kommun än vad Helsingborg och Kristianstad är och därför finns det inte underlag för 

en vidare omfattning av öppenvårdsresurser. 

 

Enhetschefen berättar att man tidigare haft en öppenvårdsbehandling (Aldro) enligt 12-stegs 

programmet i kommunen men att den precis har upphört. För att få ut sina klienter i 

sysselsättning har kommunen främst använt sig av KRAMI i Malmö. Enhetschefen berättar att 

de inte längre får använda sig av dem längre, då de bara kan ta emot klienter från Malmö 

kommun (intervju 9).  

 

Både socialsekreteraren och enhetschefen i Trelleborg berättar att man planerar att bygga upp 

en öppenvårdsbehandling i kommunal regi. De säger att kommunen har fått pengar från 

Länsstyrelsen för ett projekt som heter ”förstärkt vårdkedja”: 
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                 ”vi ska bygga upp lite samma grej här på hemmaplan för de som vill återvända till 

Trelleborg. Med andrahands lägenheter, med boendestöd och gärna då i kombination 

med, om vi får öppenvård här, att man kan ha förstärkt öppenvård och sådana saker 

hemma, på hemmaplan. För vi har inte så mycket här hemma för de som vill 

återvända” (intervju 8). 

 

Enhetschefen medger att det varit svårt för trelleborgare att återvända hem till Trelleborg efter 

avslutad behandling, hon säger ”Men för de som velat återvända hem till kommunen så har det 

inte funnits möjlighet på det sättet, så det är det vi satsar på nu” (intervju 8).  

 

Enhetschefen och socialsekreteraren berättar att kommunen har ”uppföljning efter behandling” 

som ett speciellt bistånd. Det betyder att man efter avslutad vård har ett års uppföljning på alla 

klienter. Vidare säger hon:  

 

”Och då är det med regelbundna möten och det kan vara hos klienten om de bor i en 

annan stad, om de fått en lägenhet där så kan det vara hos klienten eller här på 

kontoret. Men det är ju individuellt anpassat för det kan vara en gång i månaden och 

sedan kan det bli glesare men det kan också vara tätare, beroende på. Men det är ju 

för att följa den vård vi har beviljat” (intervju 8). 

 

Men hon medger att det inte alltid blir så  

 

”det är den planen vi har. Sen kan det ju vara att klienten säger att den   inte vill, 

alltså det måste ju vara frivilligt, då är ju LVM:et avslutat och då kan vi ju inte göra 

så mycket men vi erbjuder det i alla fall. Vi har det som våran plan för alla, vi säger 

det till klienten, att sedan följs vi åt och håller kontakten med sedan kan det ju hända 

saker” (intervju 8). 

 

Socialsekreteraren uttrycker även att det kan vara svårt ibland eftersom man inte kan tvinga 

klienterna till att träffa socialsekreteraren efter LVM-tiden, hon säger: ”Jag tänker att det är 

svårt där med människors eget självbestämmande” (intervju 9).  Men hon säger att de flesta vill 

ha uppföljning, men några kanske anser att ett halvår räcker, medan andra vill ha förlängd 

uppföljningskontakt, och då kan de få det (intervju 9). Att vissa klienter inte vill ha någon 

kontakt med socialtjänsten bekräftas av Yohanes m.fl. (2002) studie.  
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På frågan vad de anser att de saknar i eftervården svarar både socialsekreteraren och 

enhetschefen, i likhet med de andra kommunernas representanter, bostäder med boendestöd 

samt bostäder med andrahandskontrakt (intervju 8 och 9). Enhetschefen uttrycker även att hon 

saknar bra sysselsättningsprojekt nu när de inte kan använda sig av KRAMI längre (intervju 8). 

Som vi har nämnt tidigare bekräftas det både i SOU 2004:3 och av Gerdner (2005b) att det 

råder brist på anpassade bostäder för den aktuella målgruppen. Gerdner (2005b) skriver att det 

inom den sociala sektorn även råder brist på möjligheter till sysselsättning för denna målgrupp. 

Vidare skriver Gerdner (2005b) att både boende och sysselsättning har en avgörande betydelse 

för att motverka återgång till tidigare missbruksmiljöer samt återfall i missbruk. 

 

9.2.4 Sammanfattning och jämförelse 

Under detta tema kunde man se att det är en stor skillnad mellan kommunerna, i fråga om vad 

de har för eftervård att erbjuda. Kristianstad och Helsingborg satsar främst på 

hemmaplanslösningar och de har en väl utbyggd öppenvård som erbjuder olika sorters boende 

med stöd, samtalskontakter, sysselsättningsprojekt samt 12-stegs behandlingar.  I Trelleborg 

däremot har man för tillfället ingen öppenvårdsbehandling eller hemmaplanslösningar utan 

köper främst eftervård från behandlingshem och andra kommuner. Detta har medfört att det 

varit svårt för trelleborgare att återvända hem till Trelleborg efter avslutad behandling. 

Socialsekreteraren och enhetschefen i Trelleborg berättar dock att de planerar att bygga upp 

mer på hemmaplan med öppenvårdsbehandling och andrahandslägenheter med boendestöd.  

 

Enhetschefen i Kristianstad och socialsekreteraren i Helsingborg säger att de satsar på 

hemmaplanslösningar då de menar att det ofta ger bättre resultat när man arbetar på 

hemmaplan samt att det är billigare än att ha klienten en längre tid på institution. Politikern i 

Helsingborg menade däremot att den enda anledningen till att kommunen satsat på 

hemmaplanslösningar är de har en ideologi vilken går ut på att de gör ett bättre arbete på 

hemmaplan. Detta tolkar vi som att han faktiskt anser att det är bäst att jobba på hemmaplan. 

Samtidigt går det ej att utesluta att han vill vara politiskt korrekt genom att säga att pengarna 

inte styr.  

 

I kommenteraren till § 27 LVM framgår att med ”vård” avses både institutionsvård och vård i 

öppna former. I begreppet vård i annan form ingår med andra ord flera olika vårdalternativ. 

Det gemensamma är att det alltid måste ingå en adekvat behandling i vården (Norström & 
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Thunved, 2004). Alltså finns det inte någonting utifrån lagstiftningen som säger att det ena 

alternativet skulle vara bättre än det andra. 

 

Utifrån teorin om totala institutioner och empowerment-teorin tolkar vi det som att 

öppenvårdsinsatser skulle föredras framför eftervård på institutioner, dels då Goffman (2004) 

beskriver att de intagna blir förtryckta och avprogrammerade på totala institutioner och dels då 

han menar att totala institutioner gör anspråk på att utöva rehabilitering fast de i själva verket 

sällan åstadkommer någon förändring hos de intagna.  

 

Samtliga kommuners representanter bekräftar att de följer upp och träffar sina klienter både 

under tiden de är på institution och när de har kommit hem. Alla hävdar även att det är 

individuellt hur ofta man träffar klienten. Det som skiljer Trelleborg ifrån de andra två 

kommunerna är att de har ”uppföljning av behandling” som ett särskilt bistånd, vilket betyder 

att de efter avslutad vård har ett års uppföljning på alla klienter. Socialsekreteraren tillägger att 

klienten kan få förlängd uppföljning om de vill. Det föreföll också vara individuellt hur länge 

de ansåg att uppföljningen skulle fortgå. I Kristianstad uttryckte man att uppföljningen inte är 

tidsbegränsad men att det var bättre ju längre den varade, medan man i Helsingborg uttryckte 

det att man skulle följa klienten tills de kunde stå på egna ben. 

 

Alla kommunernas representanter bekräftade att det händer att klienterna ”försvinner” när de 

kommer hem från LVM-hemmet eller behandlingshemmet, och representanterna menar även 

att man inte kan tvinga klienterna in i eftervården efter LVM om de inte vill. Detta bekräftas 

även av SoL där det framgår att frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid 

handläggning av ärenden inom socialtjänsten (Nordström & Thunved, 2004). Det stämmer 

även överens med empowerment-teorin där det framgår att man inte bör tala om för klienten 

vad han eller hon ska göra, samt att klientens synpunkter och önskemål ska tas på allvar.  

 

På frågan vad de respektive kommunerna saknade i eftervården svarade alla bostäder, i 

Trelleborg bostäder med andrahandskontrakt och bostäder med stöd och i Helsingborg ett 

kvinnoboende. Enhetschefen i Trelleborg ansåg även att man saknade ett bra 

sysselsättningsprojekt. Problemet med bostäder bekräftas också av SOU 2004:3 och av 

Gerdner (2005b). Detta anser vi är synnerligen allvarligt då flera studier visar på att just bostad 

ofta har av avgörande betydelse för att den enskilde ska klara sig drogfri (se Gerdner, 2005b, 

SOU 2004:3, Larsson & Ollus, 1999, Yohanes m.fl., 2002). 
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9.3 Hur görs eftervårdsplaneringen 

Temat behandlar hur de olika kommunerna gör eftervårdsplaneringen, samt i vilken 

utsträckning som klienterna och personalen på LVM-hemmen är delaktiga i planeringen. 

 

9.3.1 Kristianstad 

Enhetschefen berättar att det är den handläggaren som har följt klienten som gör 

eftervårdplaneringen tillsammans med klienten, hon säger: 

                 
                 ”det är handläggaren som tar hand om det. Pratar igenom med personen och försöker 

reda ut, vem, hur och vad man ska göra, bokar tider etc, vad behöver göras till nästa 

möte, hur lång tid behöver man? Och kontrollerar även med terapeuten (på LVM -

institutionen)” (intervju 2). 

 

 Socialsekreterarna säger:  

 

”Vi åker ju alltid och träffar våra klienter, en gång i månaden. Dom hamnar där de 

får plats, det blir ju långa resor, men vi träffar dem i alla fall, för vi känner ju dem 

och vi gör planering med dem under tiden.” (intervju 3).  

 

Detta stämmer väl överens med vad som framgår av förarbetena till § 30 LVM där det står att 

socialnämnden ska följa den intagne missbrukaren under hela vårdtiden och tillsammans med 

honom eller henne planera och förbereda de insatser som skall följa på utskrivningen 

(Nordström & Thunved, 2004).   

 

Både enhetschefen och socialsekreterarna uttrycker att samarbetet med LVM-hemmen brukar 

fungerar bra, den kvinnliga socialsekreteraren säger ”Vi är öppna för alla förslag som de 

kommer med och de brukar lyssna på oss” (intervju 3). I förarbetena till § 30 LVM betonas 

vikten av att socialnämnden och LVM-hemmen samverkar (Nordström & Thunved, 2004).  

 

Socialsekreterarna betonar också att de ofta haft en planering med klienten redan innan de blev 

omhändertagna, och att man tar upp och diskuterar den planeringen igen vid 

eftervårdsplaneringen.  
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9.3.2 Helsingborg 

Socialsekreteraren säger så här om eftervårdsplaneringen, ”när man är på något 

behandlingshem eller på P 27:a så är man där och sedan så är jag ju hela tiden med i vården, 

och är med och planerar hur det ska se ut” (intervju 6). Detta stämmer väl överens med vad 

som framgår i förarbetena till § 30 LVM (Nordström & Thunved, 2004)  

 

Hon säger att klienterna har en del inflytande i eftervårdsplaneringen, vidare säger hon ”det är 

ju deras liv det gäller, så dom har ju stort inflytande. Hur det ska se ut, hur deras liv ska se ut 

framöver” (intervju 6). Hon menar att man inte kan pådyvla klienterna en massa saker som de 

inte vill utan de får själva framföra sina önskemål (intervju 6). Vidare menar hon att de brukar 

kunna tillgodose klienternas önskningar (intervju 6). Utifrån empowerment-teorin tolkar vi det 

som att socialarbetaren inte vill tala om för klienten vad denne borde göra eller inte göra, utan 

istället uppmuntra klientens egna initiativ och deltagande i samhällslivet (Starrin & Jönsson, 

2001). Utifrån Goffmans (2004) beskrivning av totala institutioner har däremot de intagna 

minimalt med inflytande över sin situation.  

 

Socialsekreteraren uttrycker även att personalen på LVM-hemmen är med och gör 

eftervårdsplaneringen. Vidare säger hon att det är LVM-hemmens uppgift att få ut klienterna 

på behandlingshem, hon säger ”de letar efter det (behandlingshem), det är deras uppgift, det 

ska inte vi göra, dom försöker ju leta, de åker ut på studiebesök, tittar på filmer vad som finns 

och så, så att de kan välja ett ställe för dom (klienterna)” (intervju 6). Socialsekreteraren är 

sedan med och följer klienten och börjar planeringen ”Ska de börja någon utbildning eller ska 

de börja jobba eller hur ska det se ut när de kommer hem” (intervju 6). 

 

Enhetschefen uttrycker att det är socialsekreteraren och klienten som gör eftervårds-

planeringen, hon menar att personalen på LVM-institutionens inflytande trappas av när det 

närmar sig en SoL-placering. 

 
9.3.3 Trelleborg 

Enhetschefen säger att eftervårdsplaneringen görs gemensamt med klienten och personal från 

det behandlingshem som klienten är på för tillfället (intervju 8). Socialsekreteraren bekräftar 

också detta, hon säger : 
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                       ”Jag är med och klienten är med, och sedan brukar, där de är ja § 27, ofta får vi ju 

till en § 27-placering, det är ju ganska sällan som man är på LVM -institutionen hela 

LVM:et. Då gör man ju det i samråd, ja det är väl terapeuten på § 27 institutionen då” 

(intervju 9). 

 

Socialsekreteraren betonar även att klienten har mycket inflytande över eftervårdsplaneringen 

men att man inte alltid kan tillgodose klientens önskemål, hon säger:  

 

                      ”Det är ju den (klienten) som, inte bestämmer men det bygger ju på vad den vill. 

Men sedan kommer behandlingshemmet med sina synpunkter vad som behövs eller 

inte men klienten har ju…..men sedan är det ju också vad som är möjligt. De kan ju 

ha önskemål om mycket”(intervju 9). 

 

Ibland, menar hon, vill klienten kanske bo på ett ställe där behandlingshemmet inte har några 

lägenheter, och då får man säga till klienten: ”Ja, det går ju bra men då får du själv försöka 

hitta för vi har ingen möjlighet” (intervju 9). Vad socialsekreteraren säger kan man tolka som 

att det delvis handlar om empowerment, då hon betonar klientens inflytande och delaktighet i 

eftervårdsplaneringen. Utifrån vad hon säger frågar vi oss dock hur mycket delaktighet 

klienten besitter i praktiken.   

 

Socialsekreteraren och enhetschefen antyder att det ibland kan uppstå problem i samarbetet 

med LVM-hemmen. Hon anser att det är viktigt att LVM-hemmen inte inger klienten 

förhoppningar om någonting som inte är möjligt att genomföra, utan att man hela tiden har en 

dialog med varandra. Vidare säger hon:  

 

                    ”Ofta har vi, ofta har man en kännedom om klienten sedan tidigare, och har kanske 

haft en plan och en tanke och så, och därför är det viktigt att LVM -hemmen kollar av 

med oss, så att de inte åker på studiebesök eller bjuder in saker som inte alls är 

möjliga för det är ju vi som beslutar och beviljar bistånd, det gör inte LVM -hemmen. 

Det är viktigt för alla” (intervju 9). 

 

 

9.3.4 Sammanfattning och jämförelse 

De frågor som ingick under detta tema har vi inte ställt till politikerna i de respektive 

kommunerna då vi bedömer att eftervårdsplanering normalt sett inte ingår i deras 

arbetsuppgifter och därmed inte heller ingår i deras kompetensområde. Det är främst 
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socialsekreterarna som har uttalat sig omkring dessa frågor. Detta anser vi helt enkelt beror på 

att det är socialsekreterarna som främst arbetar med eftervårdsplanering.    

 

Samtliga kommuner menar att eftervårdsplaneringen görs tillsammans med klienten och 

personal på LVM-hemmen eller behandlingshemmet där klienten befinner sig. 

Socialsekreterarna och enhetscheferna betonar även att klienterna har inflytande över 

planeringen. Socialsekreteraren i Helsingborg säger att klienten har ett stort inflytande i 

eftervårdsplaneringen. Socialsekreteraren i Trelleborg säger även att klienten har inflytande 

över eftervårdsplaneringen men hon menar att man inte alltid kan tillgodose klientens 

önskemål. Hon säger att man då får uppmana klienten att själv försöka lösa problemen. Att 

samtliga kommuner uppger att eftervårdsplaneringen görs tillsammans med klienten, och att 

klienten har inflytande över planeringen, tyder på att det finns aspekter av empowerment i 

kommunernas sätt att arbeta. Men utifrån vad socialsekreteraren i Trelleborg sa ifrågasätter vi 

hur mycket inflytande klienten egentligen har, vi tolkar det som att det är lättare i teorin att 

hävda att klienten har inflytande än vad det är i praktiken. Det är alltså oklart hur mycket 

empowerment det egentligen handlar om. Men utifrån vad intervjupersonerna säger anser vi 

att deras sätt att arbeta med eftervårdsplaneringen ligger långt ifrån teorin om totala 

institutioner, där de intagna sällan får veta något om de beslut som fattas om deras öde. 

 

Alla representanter för de olika kommunerna berättar att de börjar med eftervårdsplaneringen 

redan när klienten är på LVM-institutionen alternativt på § 27-placeringen. Alla säger även att 

personalen på institutionerna har inflytande över klientens eftervårdsplanering. Detta stämmer 

väl överens med vad som framgår i förarbetena till § 30 LVM. Enhetschefen i Helsingborg 

säger dock att LVM-institutionens inflytande trappas av när det närmar sig en SoL-placering. 

Det råder delade meningar om hur samarbetet fungerar. I Kristianstad anser de att samarbetet 

fungerar bra medan representanterna från Trelleborgs kommun säger att det varierar. 

Socialsekreteraren i kommunen antyder att problemen handlar om att personal på LVM-

hemmen inger förhoppningar hos klienten om någonting som socialtjänsten inte kan ge 

klienten.  

 

9.4 Ett kontrakt för livet 

Anledningen till att vi valt detta tema är för att det är högst aktuellt och då vi tror att denna 

satsning kommer att förändra kommunernas sätt att bedriva eftervård på. I detta tema 
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presenterar vi vilka tankar intervjupersonerna har om ”Ett kontrakt för livet” och om det har 

förändrat deras sätt att arbeta med eftervården i respektive kommun. 

 

9.4.1 Kristianstad 

Politikern i Kristianstad uttryckte att han inte vågar säga något om projektet då han är lite 

osäker på vad det är för något. Istället föreslår han att vi ska tala med verksamhetschefen.  

 

Enhetschefen menar att ”Ett kontrakt för livet” är bra då de sparar pengar. (intervju 2).  Men 

hon menar att det inte har förändrat deras sätt att arbeta. Hon säger: ”rent arbetsmässigt så 

tror jag inte att det är så stor skillnad för oss. Det gjorde vi redan innan. Skillnaden för oss är 

att vi sparar mer pengar” (intervju 2).  

 

Socialsekreterarna i Kristianstad framhåller att ”Ett kontrakt för livet” är bra. Hon berättar att 

hon har skrivit under kontraktet ett par gånger och att det underlättar handläggningen. Hon 

ser det även som att pengarna som kommunen får tillbaka ska falla tillbaka på klienten 

(intervju 3).  

 

9.4.2 Helsingborg 

Varken socialsekreteraren eller politikern i Helsingborg har någon större kännedom om  ”Ett 

kontrakt för livet”.  

 

Socialsekreteraren säger först att hon inte har hört talas om det, när vi förklarat vad det är 

säger hon ”Jaha är det så det heter, då vet jag nog, om man följer det kan man få pengar” 

(intervju 6). På frågan om kommunen har haft några ärenden i projektet svarar hon: ”Nej, 

inte så, det är rätt så nytt, nej det har vi inte” (intervju 6).  

 

Politikern säger att han inte har hört talas om ”Ett kontrakt för livet” ”Nä, det känner jag inte 

till faktiskt” (intervju 4). Istället menar han att: 

 
         ”vi jobbar ju mycket med hemmaplanslösningar och då är det ju inte alltid vi 

använder SIS institutioner till hjälp. De har haft lite problem att fylla institutionerna. 

Jag ska kolla upp det lite” (intervju 4). 
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Enhetschefen tar själv upp ”kontraktet”, hon säger: ”Jag kan inte säga att det är den 

avgörande biten men det har blivit ett tydligt sätt hur vi kan arbeta med § 27. Mer 

medveten om det och samtidigt kul att vi får pengar för det” (intervju 5). Men hon säger 

vidare att kommunen inte har sett pengarna ännu (intervju 5). 

 

9.4.3 Trelleborg 

Enhetschefen och socialsekreteraren menar att kontraktet inte har förändrat deras sätt att 

arbeta på, enhetschefen säger: ”När det kom tyckte vi att det var jätteroligt, vi skrattade jätte- 

mycket och sa: vad kul att vi ska få pengar för det som vi har gjort hela tiden” (intervju 8). 

Hon menar att det är bra för den enskilde individen om det gör att andra kommuner ger en 

bättre eftervård. Samtidigt menar hon att det är tragiskt att det ska behövas (intervju 8).  

 

Hon säger vidare att det kan vara bra för en liten kommun eftersom LVM är väldigt 

kostsamt, hon säger:  

 

                ”jag menar har de tre missbrukare ett år, tänk tre LVM på en jätte liten kommun, det 

sänker ju hela deras kommunala budget. Så där kan jag tycka att det är bra att man 

får tillbaka pengar från staten” (intervju 8). 

 

Enhetschefen menar att man inom kommunen inte har hanterat ärendena på ett annorlunda 

sätt men att man idag skriver på ”Ett kont rakt för livet”. ”Vilket innebär att vi får tillbaka 

ungefär, vad var det…600 000 i år för dom tre som vi har haft nu. Så det var mer så jag 

tänkte. Och andra sidan om man tittar på den enskilde individen, missbrukaren, så är det ju 

jättebra om kommunerna satsar, men det är synd att det ska behövas” (intervju 8).  

 

Politikern i Trelleborg uttrycker att:  

 

”jag har hört begreppet men jag kan inte säga att jag känner till det. Jag har hört 

berättas om det finns pengar att söka, statligt, hur man hanterar eftervården. Ja, vi har 

fått pengar därifrån” (intervju 7).  

 

Hon menar att det känns bra med projektet eftersom det är ett kvitto på att man har satsat rätt.  

 

Socialsekreteraren säger att hon har hört talas om ”Ett kontrakt för livet”. Hon berättar att de 

har haft tre stycken klienter, där man skrivit på kontraktet. Vidare säger hon:  
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” Jag tycker att det är bra, men det innebär ingen förändring i vårt sätt att jobba. Vi 

jobbar som vi alltid har gjort. Men på något sätt känns det som vi får någon belöning 

för att vi följer lagstiftningen och… att vi får pengar tillbaka. Men praktiskt ha det 

inte inneburit någon förändring i arbetssätt och så” (intervju 9).

 

9.4.4 Sammanfattning och jämförelse 

Kännedomen om ”Ett kontrakt för livet” varierade mellan kommunerna och mellan 

intervjupersonerna. Ingen av politikerna kände egentligen till kontraktet, de hade bara hört 

talas om det. På ett vis kanske man inte kan förvänta sig att en fritidspolitiker ska känna till 

en sådan här sak, men vi tycker ändå att det borde ligga i deras intresse eftersom 

socialnämnden har ansvaret för eftervården och då kontraktet kan ge kommunen pengar 

tillbaka. 

 

I Trelleborg och i Kristianstad kände socialsekreterarna och enhetscheferna väl till ”Ett 

kontrakt för livet” och de hade allihop skrivit under det ett par gånger. De menade även att 

det inte inneburit några förändringar i deras arbetssätt då de redan arbetade så tidigare. 

Enhetschefen och socialsekreterarna i Kristianstad tycker att kontraktet är bra, enhetschefen 

säger att det är bra för de tjänar pengar på det, och socialsekreterarna tycker också att det är 

bra men ser det som att man ska lägga de pengarna man får tillbaka på klienten. De menar 

även att det underlättar handläggningen. Även i Trelleborg tyckte både enhetschefen och 

socialsekreteraren att kontraktet är bra, men enhetschefen säger att det är tragiskt att det ska 

behövas för att få kommunerna att arbeta bättre med eftervården.  

 

I Helsingborg däremot hade socialsekreteraren inte så mycket kännedom om kontraktet, men 

efter att vi förklarat vad det var kände hon igen det, men hon menade att de aldrig hade 

skrivit under det. Enhetschefen visste vad det var, och menade att det var bra då det blir 

tydligare hur de ska använda § 27 och då det ger dom en möjlighet att få tillbaka pengar. Hon 

uttryckte inte heller att kommunen hade skrivit under kontraktet. Det kan tyckas lite konstigt 

att socialsekreteraren som arbetar på fältet med klienterna inte hade större kännedom om 

kontraktet, när enhetschefen kände till det, men det kan bero på som politikern säger, att man 

i Helsingborg främst arbetar på hemmaplan och helst undviker externa placeringar. 
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Som nämnts tidigare i uppsatsen innebär ”Ett kontrakt för livet” att klienten tillsammans med 

socialtjänsten och någon av personalen från LVM-hemmet ska göra en gemensam 

behandlingsplan. I ett försök att koppla kontraktet till empowerment menar vi att det stämmer 

överens med teorin så till vida att det kräver delaktighet från klientens sida samt att ”Ett 

kontrakt till livet” undanröjer hinder för klientens integrering i samhället till exempel genom 

bostad, sysselsättning och psykosocialt stöd (Starrin & Jönsson, 2001). 

 

10. Avslutning 

I följande avsnitt kommer vi att ha en avslutande diskussion kring några för uppsatsen 

centrala teman samt tankar som har väckts hos oss under uppsatsens gång. 

 

10.1 Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att jämföra hur tre kommuner, Kristianstad, Helsingborg och 

Trelleborg, ser på och arbetar med eftervården efter LVM. Främst ville vi ta reda på och 

jämföra hur dessa tre kommuner definierade och planerade eftervård samt vilken eftervård de 

olika kommunerna hade att erbjuda sina klienter. Som teoretisk utgångspunkt har vi haft 

empowerment-teorin och teorin om totala institutioner.  

 

Den frågan som visade på störst skillnader mellan kommunerna var vilken eftervård som 

kommunerna erbjuder sina klienter. I Helsingborgs och i Kristianstads kommuner har man en 

välutbyggd öppenvård där det erbjuds boende, sysselsättning, missbruksbehandling och 

samtalskontakt. De två kommunerna arbetade främst med hemmaplanslösningar och ville 

minimera klienternas tid på institution, i Trelleborg däremot hade man i princip inga 

öppenvårdsresurser att erbjuda utan där köpte man främst eftervårdsinsatser av 

institutionerna, i form av boende och sysselsättningsprojekt. Detta innebär troligen att 

klienten kommer att vistas en länge tid på institution än vad han eller hon hade behövt om 

man bedrivit eftervård i öppenvården. Anledningen till att intervjupersonerna i Helsingborg 

och Kristianstad främst ville arbeta med hemmaplanslösningar var att de menade att det gav 

bättre resultat men även då det var billigare.  Utifrån Goffmans (2004) teori om totala 

institutioner och vad som händer med de intagnas identitet och självbild när han vistas på 

institution, skulle det bekräfta kommunernas påstående att de blir ett bättre resultat på 

hemmaplan, eller i alla fall att klienten inte ska vistas längre än nödvändigt på institution.  
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Utifrån hur intervjupersonerna från Kristianstads och Helsingborgs kommuner ser på saken 

anser vi det sannolikt att de anser att resursbrist har lett till att en bättre vård bedrivs. 

  

Vi ser både för- och nackdelar med både eftervård på hemmaplan och eftervård på 

institution. En risk som vi kan se med att satsa mycket på hemmaplanslösningar är att man 

troligen, för att tjäna pengar, vill ha hem sina klienter så snabbt som möjlig efter vistelsen på 

LVM-hemmet, och att klienten därför kanske inte alltid har hunnit få den behandling som 

han eller hon behöver för att klara sig nykter hemma. Men å andra sidan ligger det säkert 

någonting i det som bland annat politikern och socialsekreteraren i Helsingborg sa, att det är 

bättre att behandla och ge eftervård lokalt så att han eller hon lär sig hantera vardagen där de 

ska bo (intervju 4 och 6). 

 

Även om intervjupersonerna i Trelleborg berättade att de hade haft en öppenvårdsbehandling 

och att de åter planerade att bygga upp en öppenvård som kunde erbjuda behandling, boende 

och sysselsättning, kanske en förklaring till att de inte har så mycket öppenvård som de andra 

två kommunerna, är att Trelleborg är en betydligt mindre kommun, och att det därför inte 

finns det underlaget för en väl utbyggd öppenvård. Intervjupersonerna därifrån menade även 

att de hade en relativt god ekonomi och hade därmed råd med längre institutionsvistelser för 

sina klienter.  

 

En av frågeställningar som vi med denna uppsats söker svaret på är hur kommunerna 

definierade eftervård. Denna fråga valde vi att ta upp i vår uppsats då vi insåg att det 

egentligen inte finns någon given definition av eftervård. I den litteratur vi studerat diskuterar 

man eftervård utan att egentligen definiera vad som ingår i begreppet, men för många 

förefaller eftervård vara ett antal insatser och skyldigheter, vanligen boende, sysselsättning 

och missbruksbehandling samt positiva sociala kontakter och reparerade nätverk. Detta 

stämmer även överens med det resultat som vi fick av våra intervjupersoner. Vidare visade 

resultatet av våra intervjuer att det inte var några större skillnader mellan intervjupersonernas 

definition av eftervård.  

 

Ett ämne som nästan samtliga intervjupersoner tog upp var vikten av att ha en bra relation till 

klienten och att det måste finnas ett förtroende och ömsesidig respekt mellan klienten och 

socialarbetaren. Detta är för oss tillfredsställande då vi anser att relationen mellan klient och 

socialarbetare har en synnerligen stor betydelse för klientens rehabilitering. Alla 
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kommunerna bekräftade även att klienten har ett stort inflytande över eftervårdsplaneringen, 

vilket socialsekreteraren i Helsingborg sa ”det är ju deras liv det gäller, så dom har ju stort 

inflytande. Hur det ska se ut, hur deras liv ska se ut framöver” (intervju 6). Hon menar att 

man inte kan pådyvla klienterna en massa saker som de inte vill utan de får själva framföra 

sina önskemål. Inflytande och delaktighet är även någonting som betonas i empowerment- 

teorin. Och precis som många av våra intervjupersoner sa, menar man i empowerment-teorin 

att socialarbetaren inte ska tala om vad klienten borde göra eller inte borde göra utan de ska 

istället uppmuntra klienternas egna initiativ och deltagande i samhällslivet (Starrin & 

Jönsson, 2001). 

 

En sak som kanske inte förvånade oss men som vi ser som ett problem är att samtliga 

socialsekreterare i vår studie medgav att det händer att klienter ”försvinner” efter utskrivningen 

från LVM och med andra ord inte får någon eftervård. Intervjupersonerna var även överens om 

att det inte går att tvinga klienterna in i eftervården om de inte vill. När LVM:et har upphört 

gäller bestämmelserna i SoL där det bland annat framgår att ”frivillighet och 

självbestämmande ska vara vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden inom 

socialtjänsten” (Nordström & Thunved, 2004, s 25). Socialtjänsten kan med andra ord inte 

tvinga någon in i eftervården om de inte vill. Detta är naturligtvis bekymmersamt då LVM:et 

mer eller mindre blir meningslöst om klienten efter utskrivningen inte vill vara delaktig i 

eftervården och börjar missbruka igen.. Vi antar att detta även kan vara en anledning till att 

tidigare studier visat på så dåliga resultat när det gäller eftervården. Men att det skulle vara 

klientens val, vilket några av intervjupersonerna uttryckte, och att man inte kan tvinga någon in 

i eftervården ser vi dock som en något enkel förklaring. För troligen är någonting i vården eller 

i kontakten med socialtjänsten som inte fungerat tillfredställande och som gjort att klienten inte 

längre vill ha kontakt med socialtjänsten. Samtidigt inser vi att det ibland kan vara så att 

klienten inte vill bli nykter, oavsett kvalitén på vården. Vi anser dock att man genom att ge 

klienten en adekvat vård på institutionen samt förekomsten av en engagerad socialsekreterare 

som stöttar klienten, minskar antalet som ”försvinner” efter utskrivningen och därmed inte får 

någon eftervård. 

 

I syfte att förbättra eftervården satsar staten pengar i ett projekt som går under namnet ”Ett 

kontrakt för livet”. Då projektet i hög grad är aktuellt och då vi såg möjligheten till att 

kommunerna kanske hade ändrat sitt sätt att arbeta med eftervården kändes det viktigt och 

nödvändigt att även fråga intervjupersonerna vad de hade för tankar om ”Ett projekt för 
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livet”. Resultatet från intervjuerna visade på stora skillnader mellan kommunerna vad gällde 

deras erfarenheter av ”Ett kontrakt för livet” Såväl företrädare för Kristianstads och 

Trelleborgs kommuner kände väl till projektet och de berättade att de hade skrivit under 

kontraktet ett par gånger. De framhöll dock att projektet egentligen inte hade förändrat deras 

sätt att arbeta med eftervård då de redan sedan tidigare arbetade så som står beskrivet i 

kontraktet. I Helsingborg hade man däremot väldigt lite kännedom om projektet vilket 

förvånade oss. Som vi ser det gynnar ”Ett kontrakt för livet” både den enskilde individen och 

kommunerna; klienten blir garanterad en bra eftervård och kommun får pengar tillbaka. Att 

man i Helsingborg hade så lite kännedom om projektet anser vi vara beklagligt, då det i 

första hand drabbar klienten vilken kan gå miste om viktiga insatser som är av stor betydelse 

för dennes rehabilitering. Men att få kommuner utnyttjar de statliga pengarna bekräftas även 

av en artikel i Sydsvenskan där det framgick att endast tre av de nio tillfrågade kommunerna i 

Skåne någon gång hade skrivit under kont raktet (Fagerlund & Nylund, 2005). 

 

När vi inledde vår studie hade vi inte så mycket kunskap om vad eftervården efter LVM 

innebar och hur man rent praktiskt arbetade med eftervården i kommunerna. När vi läst in oss 

på ämnet ansåg vi oss dock ha en tämligen klar av ämnet och utifrån den litteratur som vi 

hade studerat bildade vi oss en uppfattning om att kommunerna ofta är dåliga på att erbjuda 

sina klienter en adekvat eftervård. När vi sedan kom ut och skulle göra våra intervjuer blev vi 

snart varse att den bild som vi hade om eftervården var något förenklad och kanske även 

något överdrivet negativ. På det stora hela har vi blivit glatt överraskade, för eftervården 

synes inte vara så eftersatt som man ofta vill göra gällande i litteraturen. Någonting vi dock 

har funderat på under författandet av uppsatsen är om vi hade fått samma bild om vi 

intervjuat klienter istället? Vi måste vara medvetna om att intervjupersonerna från 

socialnämnden och socialtjänsten i de respektive kommunerna tolkar frågorna utifrån sin 

verklighet och vi kan inte heller utesluta att de, medvetet eller ej, kan ha framställt en bild 

som inte får dem själva eller deras förvaltning att framstå i allt för dålig dager. Möjligen hade 

vi fått en annan bild om vi intervjuat klienter. Vi anser ändå att den bild som 

intervjupersonerna har framställt får ses som riktig. 

 

Sett utifrån våra teorier; empowerment-teorin och teorin om totala institutioner, visar vårt 

resultat att samtliga kommuner i eftervårdsarbetet har aspekter av både empowerment och 

aspekter av det som Goffman (2004) beskriver som totala institutioner, men att 

eftervårdsarbetet i alla kommunerna ligger betydligt närmare empowerment.  Samtidigt anser 
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vi oss kunna se att många i teorin, medvetet eller ej, förespråkar empowerment-teorin men att 

den i praktiken verkar vara svårt att genomföra. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide och checklista (socialsekreterare och enhetschefer) 

1. Personbakgrund 

Utbildning 

Yrkestitel 

Vad innebär din yrkesroll, ansvarsområden 

Antal år i organisationen 

 

2. Ge en allmän beskrivning av kommunen 

Finns det mycket antal invånare? kriminalitet?, arbetslöshet?, bostadsbrist? 

 

3. Hur är organisationen uppbyggd missbruksarbetet/socialtjänsten  

Hur är missbruksvården organiserad? Hur många socialarbetare arbetar inom detta område?  

 

4. Kan ni berätta om missbruksarbetet i kommunen 

Vad har ni att erbjuda missbrukaren 

Mål med missbruksarbetet, når ni dem 

Egna tankar kring arbetet 

Hur ser det ut och/eller borde det vara  

 

5. Kan ni berätta om kommunens arbete med LVM 

Organisation (Har organisationen någon policy för eftervård) 

Antal LVM de senaste två åren 

Erfarenheter i kommunen 

Egna erfarenheter 

Svagheter och styrkor med LVM 

Utvecklingen framöver tror/vill 

 

7. Kan ni berätta hur ni bedriver eftervård 

Definition av eftervård 

Vad har ni att erbjuda för eftervård 

Tolkning av eftervården utifrån § 30 LVM 
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Motivation till eftervård 

Hur görs eftervårdsplaneringen 

Vilka är delaktiga i planeringen 

Hur fungerar samarbetet med LVM – hemmen 

LVM-hemmens inflytande över eftervårdsplaneringen 

Uppföljning och kvalitetssäkring av eftervårdsplaneringen 

Viktigaste inslaget i eftervården 

Mål för eftervården 

Vad saknar man mest i eftervården 

Skulle något kunna göras annorlunda, om ja, vilka hinder finns 

 

8. ”Ett kontrakt för livet” 

Tankar om ”Ett kontrakt för livet” 

Förändringar i arbetet 
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Bilaga 2 

Intervjuguide och checklista (socialnämnden) 

1. Personbakgrund 

Utbildning 

Yrkestitel 

Antal år i socialnämnden 

Ansvarsområden 

 

2. Ge en allmän beskrivning av kommunen 

(Finns det hög kriminalitet?, arbetslöshet?, bostadsbrist, antal invånare?) 

 

3.  Vad anser ni om kommunens arbete med missbrukare  

Egna tankar kring det arbetet 

Hur ser det ut och/eller borde det vara 

 

4. Kan ni berätta om kommunens arbete med LVM 

antal LVM/år 

Erfarenheter i kommunen 

Egna erfarenheter 

Svagheter och styrkor med LVM 

 

5. Kan ni berätta hur ni bedriver eftervård 

Definition av eftervård 

Tolkning av eftervården utifrån § 30 LVM 

Tankar kring den eftervård som kommunen erbjuder 

Skulle något kunna göras annorlunda 

Viktigaste inslaget i eftervården 

Mål för eftervården 

Vad saknar man mest i eftervården 

 

6. ”Ett kontrakt för livet” 

Tankar om ”Ett kontrakt för livet” 

Hur har subventionerna påverkat socialnämnden 
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