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”Hellre att det blir lite jobbigt än att personen går ut och dör för det vill jag inte 
ha på mitt samvete” 

 
Lisen Andersson & Alexandra Johansson 

 
Syftet med studien var att studera hur socialsekreterare upplever sitt arbete med LVM-
lagstiftningen utifrån känslor i relation till klienten. Syftet har brutits ned i följande 
frågeställningar; Vilka känslor uppkommer hos socialsekreterare som arbetar med LVM-
lagstiftningen, på vilket sätt påverkar socialsekreterares känslor relationen till klienten och hur 
hanterar socialsekreterare sina känslor. Det är en kvalitativ studie med sex semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna är genomförda med socialsekreterare från två kommuner som arbetar 
med myndighetsutövning mot personer med missbruk- eller beroendeproblematik. Analysen 
genomfördes med hjälp av Hochschilds teori vilket är studiens teoretiska referensram. I 
resultatet framkommer att respondenterna inte tycker LVM tillgodoser klientens behov men att 
det är en nödvändig åtgärd för att rädda en individs liv. Respondenterna upplever en osäkerhet 
i och med de tvetydigheter som finns om lagen. Det finns en oro om förslag till beslut om LVM 
ska påverka relationen till klienten. Respondenterna är restriktiva med att visa klienten sina 
känslor i och med att de intar en professionell roll som ska stötta och motivera klienten. 
Respondenterna tycker det är betydelsefullt för att bibehålla en god relation där klientens 
känslor är i fokus. 
Samtidigt existerar det känslor i mötet med klienten, respondenterna väljer att hantera känslorna 
i ett senare skede, ofta av stöd i handledning, med kollegor och/eller chef.   
 
Nyckelord: LVM, socialsekreterare, känslor, relation, stöd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I would prefer the extra work, rather than a dead body. That is something I do 

not want on my conscience.  
 

Lisen Andersson & Alexandra Johansson 
 

The aim is to study how the social worker perceives the work on LVM legislation based on 
emotions in relation to the client. Which is answered by the questions; what feelings with the 
social worker arise in the work of LVM legislation, how does the social worker's feelings affect 
the relationship with the client and how does the social worker handle the feelings. It is a 
qualitative study with six semistructured interviews. Interviews are conducted in two 
municipalities with socialworker who work with the exercise of authority against people with 
addiction or addiction problems. The analysis was conducted using Hochschild's theory, which 
is the theoretical reference frame of the study. The result is that respondents do not think that 
LVM meets the client's needs but that it is a necessary measure to save an individual's life. In 
this connection, it appears that the respondents experience uncertainty with the ambiguities 
experienced by the law. In addition, there is concern about the proposed decision whether LVM 
will affect the relationship with the client. Respondents are restrictive to show the client their 
feelings as they take a professional role to support and motivate the client. This is important in 
maintaining a good relationship where the client's feelings are in focus. At the same time, there 
are feelings in the meeting with the client, respondents choose to deal with the emotions at a 
later stage, often with support in supervision, with colleagues and/or their boss. 
 
Keywords: LVM, social worker, emotions, relationship, support. 
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1. Inledning  

År 1913 tillkom Alkoholistlagen som reviderades år 1931 och varade fram till år 1955 då 
Nykterhetsvårdslagen trädde i kraft (Oscarsson 2011). Nykterhetsvårdslagen ersattes senare av 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). LVM är en tvångslagstiftning som tillkom år 
1982 som ett komplement till Socialtjänstlagen (SoL) (ibid). I LVM finns två paragrafer som 
beskriver två olika former av beslutsfattande (SFS 1988:870). Enligt 7 § LVM inleder 
Socialtjänsten en utredning om klientens behov och beslutet fattas av Förvaltningsrätten 
(Statens institutionsstyrelse 2016). Socialnämnden alternativt nämndens ordförande eller annan 
ledamot fattar beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM (SFS 1988:870).  
Statistik från Socialstyrelsen (2016) antyder att tvångsvårdade enligt LVM uppgick till 378 
personer år 2015 vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. 
Tvångslagstiftning LVM innebär att en individ kan tvångsvårdas i upp till sex månader på en 
SiS-institution (Wallander & Blomqvist 2005). LVM ska beslutas om en person på grund av ett 
fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för 
att komma ur sitt missbruk och att behovet inte kan tillgodoses av Socialtjänstlagen eller på 
något annat sätt (SFS 1998:870). Fortsättningsvis om personen till följd av sitt missbruk utsätter 
sin hälsa för allvarlig fara, om det finns stora risker att personen förstör sitt liv eller kan skada 
sig själv eller andra närstående. Omedelbara omhändertaganden inkluderar dessa kriterier, 
skillnaden är att beslut om vård inte kan avvaktas. Syftet med tvångsvård är att den enskilde 
individen med missbruk- eller beroendeproblematik ska motiveras till fortsatt frivillig 
behandling och ta emot stöd för att komma ur sitt missbruk (ibid).  
 
Tvångsvård har en lång historik i Sverige och som till en början kännetecknades av kontroll 
och arbete till att numera ha en vårdambition (Berglund & Gerdner 2009). På 1990-talet skedde 
två huvudmannaskapsförändringar, dels tog socialnämnden över ansvaret för utrednings- och 
ansökningsprocessen från länsstyrelsen och dels tog Statens institutionsstyrelse (SiS) över 
vårdens utformning från kommunerna (SoU 2011:36).  SiS är en statlig myndighet som handhar 
individanpassad tvångsvård och behandling av bland annat vuxna individer med missbruk- eller 
beroendeproblematik (Statens institutionsstyrelse 2017). När SiS tog över tvångsvården fanns 
det lite forskning om den mest utsatta missbrukaren (Rydén 2004). Tvångsvården fick, när SiS 
tog över, helt andra resurser vilket möjliggjorde att det kunde fokuseras mer på forskning. 
Staten har lagt cirka 80 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Detta har lett till ny kunskap 
om framförallt behandlingsplanering på institution, förekomsten av psykiska störningar hos 
LVM-klienter, sambandet mellan arbetsmiljö och behandlingsutfall etcetera (ibid). Rydén 
(2004) skrev även om vårdkedjeprojektet, som startade år 2004 och avslutades år 2006, vilket 
var ett exempel på den utveckling som pågick för mer evidensbaserad kunskap inom LVM vård. 
Samtidigt beskrev Rydén (2004) den problematik som Mats Berglund, professor i klinisk 
alkoholforskning, upplevde av evidensbaserad praktik inom tvångsvård för personer med 
missbruk eller beroendeproblematik. De studier som genomförts har enbart fokuserat på 
frivillig vård vilket ifrågasätts om effekterna blir detsamma inom tvångsvård. Ett annat problem 
var att särskilja vilka faktorer som påverkade behandlingsresultatet (ibid). Det framkommer i 
Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer att det finns evidensbaserad kunskap om 
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missbruksvård och olika behandlingsmetoder, däremot saknas riktlinjer för tvångsvård och hur 
tvångsvården ska organiseras (ibid). 
 
Johnsson (2006) skrev i sin studie att socialsekreterare upplevde LVM som en livräddande 
insats med syftet att bryta ett destruktivt missbruk. Samtidigt framkom att tillämpningen av 
LVM kunde ses som ett etiskt dilemma med tanke på att relationen till klienten kunde förändras 
(ibid). Johnsson (2006) förklarade att SiS-institutioner inte bedriver vård, istället blir klienten 
avgiftad och omhändertagen. Rydén (2004) förklarade att det således var etiskt svårt 
för socialsekreterare att motivera till LVM utifrån att kvalificerad behandling gavs i liten 
omfattning. Vad väcker egentligen denna tvetydighet om lagen för känslor hos socialsekreterare 
som skriver den faktiska utredningen och ger förslag till beslut om LVM? 
 
Känslor existerar hos alla människor och är betydelsefullt för överlevnad (Pettersson 2016). 
Det är av vikt att bli medveten om sina känslor för att förstå sig själv och människor runt 
omkring (ibid). Således är det givet att socialsekreterare som skriver utredningar och ger förslag 
till beslut om LVM också har känslor. Keinemans (2014) skriver att känslor alltid är närvarande 
i det sociala arbetet och ses oftast som ensidiga, ofullständig och kontrollerade. Samtidigt 
betonar Keinemans (2014) att detta inte enbart behöver ses som negativt i ett beslutsfattande 
och menar att känslor har en betydande roll. Det kan vara ett hjälpmedel till att fatta förnuftiga 
beslut, men får inte vara dominerande (ibid). Däremot kan känslor bli ett problem för 
socialsekreterare då de i sin arbetsroll inte förväntas visa känslor, således ställs det krav från 
omgivningen på vilket sätt socialsekreterare ska uppträda (Moesby-Jensen & Nielsen 2014).   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera hur socialsekreterare upplever sitt arbete med LVM-lagstiftningen utifrån 
känslor i relation till klienten. 

- Hur uppfattar socialsekreterare arbetet med LVM-lagstiftningen? 

- På vilket sätt påverkar socialsekreterares känslor relationen till klienten? 

- Hur hanterar socialsekreterare sina känslor som uppkommer i arbetet med LVM-
lagstiftningen? 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras vad tidigare forskare kommit fram till om studiens valda ämne. 
Först presenteras uppfattningar om tvångslagstiftningen utifrån ett socialsekreterar- och 
klientperspektiv. Därefter en presentation om vilka konsekvenser känslomässigt arbete får, 
detta följs av vilka känslor som arbetet väcker och på vilket sätt känslorna hanteras av den 
professionella. I tidigare forskning kommer individerna som skrivit forskningsstudierna 
benämnas som forskare.  
 

2.1 Uppfattningar om LVM 

I Ekendahl (2007) studie analyserades hur socialsekreterare definierade och beskrev “case-
management” i tvångsvårdens eftervård. Ekendahl (2007) gjorde en kvalitativ studie och 
intervjuade 20 socialsekreterare som arbetade på Socialtjänsten och som hade genomfört minst 
en LVM-utredning mellan åren 2004 och 2005. Även Palm (2009) har skrivit en kvalitativ 
studie. I studien ville Palm (2009) förstå hur Socialtjänsten diskuterade kring användandet av 
tvångsvård. Genomförande bestod av 11 samtal där anteckningar fördes och 17 intervjuer med 
socialsekreterare och socialtjänstchefer (ibid). Både Ekendahl (2007) och Palm (2009) ansåg 
att LVM var nödvändigt i vissa situationer och för vissa klienter som inte var motiverade till 
frivillig vård. Målsättningen var att klienterna skulle bli drogfria genom rehabilitering för att 
återfå kontrollen över sina liv (Palm 2009). Socialsekreterare hade stort ansvar som både skulle 
stötta klienten och motivera till fortsatt behandling (Ekendahl 2007). I Palms (2009) studie 
framkom att socialsekreterare använde LVM på olika sätt, vissa som hot till frivillig vård och 
andra som en sista utväg där frivillig vård inte längre var ett alternativ. Runqvist (2012) 
undersökte i sin avhandling tvångsvårdens legitimitet utifrån klienters- och socialsekreterares 
perspektiv. Runqvist (2012) använde sig av en kvalitativ metod och intervjuade 80 klienter och 
79 socialsekreterare. Han bedömde att LVM endast var lämpligt i akuta situationer men inte i 
ett längre perspektiv (ibid). Enligt Runqvist (2012) kunde detta bero på att både 
socialsekreterare och samhället saknade tilltro till LVM, då det inte resulterade i att klienter 
motiverades till ett drogfritt liv eller rehabiliterades fysiskt och/eller psykiskt. Den kritik som 
framfördes om lagstiftningen antydde att det inte var en effektiv och framgångsrik åtgärd och 
att andra åtgärder istället borde vidtagits bland annat på grund av dess kostnad (Palm 2009). 
Storbjörk (2010) har i sin kvalitativa studie studerat vad som urskilde de som frivilligt vårdades 
respektive tvångsvårdades. Enligt Storbjörk (2010) bedömdes tvångsvården vara en 
integritetskränkning och etiskt oförsvarbart genom att samhället enligt lag hade möjlighet att 
låsa in människor för deras eget bästa. 
 
Larsson-Kronberg et al. (2005) har skrivit en kvalitativ studie med syfte att studera klienternas 
upplevelser av negativa och positiva effekter av LVM-processen. Forskarna intervjuade 74 
klienter, både klienter som skulle dömas till LVM-vård och klienter som haft LVM-vård (ibid). 
Larsson-Kronberg et al. (2005), Ekendahl (2007) och Runqvist (2012) skrev att i en LVM-
process var det av vikt med ett fortlöpande nära samarbete mellan socialsekreterare och klient, 



4 
 

där klienten kände sig delaktig, det var även betydelsefullt om kontakten var med en och samma 
person. Dock framkom i Larsson-Kronberg et al. (2005) studie att klienters uppfattningar 
varierade i kontakten med socialsekreterare. Lagstiftningen påtalade att ett samarbete skulle 
finnas mellan socialsekreterare och klient, både innan och under LVM. Trots detta upplevde 
vissa klienter kontakten som bristfällig och att de innan beslutet inte hade möjlighet att påverka 
utredningens innehåll (ibid). Detta väckte känslor av kränkning, passivitet och ilska hos flertalet 
av klienterna som uppfattade tvångsvården som ett straff (Ekendahl 2007), (Larsson-Kronberg 
et al. 2005). Larsson-Kronberg et al. (2005) beskrev i sin studie att flertalet av klienterna var 
missnöjda med kontakten och de antydde att socialsekreterare arbetade på ett vanemässigt sätt. 
De klienter som ansåg att kontakten var god uttryckte att de hade möjligheten att framföra sina 
åsikter. De ansåg i större utsträckning, än de som inte kunde framföra sina åsikter, att beslutet 
om LVM var befogat (ibid).  Enligt Ekendahl (2007) och Larsson-Kronberg et al. (2005) var 
en kontinuerlig kontakt av betydelse. Det var även av vikt att klienten hade en och samma 
socialsekreterare under hela LVM-processen (ibid). Dock framkom att socialsekreterare i stor 
utsträckning kände sig otillräckliga med att hjälpa klienterna på ett varaktigt sätt, på grund av 
hög arbetsbelastning och av ekonomiska resurser (Ekendahl 2007). 

2.2 Konsekvenser av känslomässigt arbete 

I en tysk litteraturstudie av Zapf (2002) studerades vilka effekter det känslomässiga arbetet hade 
på människors välbefinnande. Forskaren skrev att det fanns både positiva och negativa 
konsekvenser av känslomässigt arbete. Positiva konsekvenser av arbetet kunde bland annat vara 
tillfredsställelsen av arbetet i sin helhet eller att en individ hade lyckats med personliga 
prestationer. Det negativa var bland annat känslomässig utmattning, personlighetsförändringar 
och depressioner. Således sågs känslomässigt arbete som en mångsidig konstruktion (ibid). 
 
Det fanns tre argument som styrkte det positiva med känslomässigt arbete (Zapf 2002). 
Känslomässigt arbete minskade negativa konsekvenser bland annat genom att möta en annan 
individ med respekt för att på så sätt undvika obehagliga situationer (ibid). Zapf (2002) skrev 
att om en individ blev respekterad var det troligt att denne återgav respekt.  Känslomässigt 
arbete kunde även framkalla positiva känslor. En person som från början inte hade positiva 
känslor kunde genom “falska” leenden framkalla äkta glädje. Detta kunde i sin tur väcka 
positiva känslor hos individen, i detta samspel framkallades äkta känslor hos den professionella. 
Känslomässigt arbete medförde även att behov och förväntningar tillgodosågs. Professionella 
inom känslomässiga arbeten hanterade flera behov, komplexa interaktioner och kunde visa 
känslomässig intelligens.  Detta var något som många professionella, inom känslomässigt 
arbete, kunde vara stolta över (ibid). 
 
Zapf (2002) beskrev även att känsloreglering hade olika betydelser beroende på yrke. I vissa 
yrken förväntades den professionella samverka med sina klienter, således handskades den 
professionella med både positiva och negativa känslor. Vid upprepade negativa känslor och när 
det blev känslomässigt krävande kunde det uppstå en viss utmaning. Forskaren förklarade att 
socialarbetare mötte sådana utmaningar. Efter problematiska möten som var känslomässigt 
krävande kunde socialarbetaren uppleva både positiva och negativa känslor. Dels kunde det 
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uppstå känslor av lättnad och stolthet över prestation, dels kunde socialarbetaren uppleva 
känslomässig utmattning. Zapf (2002) skrev att organisationer borde ta hänsyn till de negativa 
konsekvenser som kan uppkomma i känslomässiga arbeten för att på så sätt minska risken för 
känslomässig utmattning. Det fanns tydliga belägg för att känslor existerade på arbetsplatsen 
och känslor hade betydelse både för organisationen och för professionellas välbefinnande, 
således borde inte negativa konsekvenser ignoreras (Zapf 2002). 

2.3 Känslor hos socialsekreterare 

Moesby-Jensen och Nielsen (2014) genomförde en fallstudie med deltagande observation och 
intervjuade 23 socialsekreterare som arbetade inom Socialtjänsten i två danska kommuner. 
Forskarna i studien undersökte hur socialsekreterare hanterade känslor i möten med klienter 
med syftet att de skulle framträda professionellt och för att de inte skulle bli för känslomässigt 
involverade (ibid). Moesby- Jensen och Nielsen (2014) skrev att i vissa situationer i socialt 
arbete fanns det ärenden som kom närmare och påverkade socialsekreterare mer än andra. I 
dessa situationer var det lätt för socialsekreterare att låta det spela en stor roll i arbetslivet och 
i privatlivet (ibid). En anledning som Moesby- Jensen och Nielsen (2014) skrev var att det 
berodde på vilken situation klienten befann sig i och vad klienten varit utsatt för. Det kunde 
också komma från socialsekreterares privatliv. Dessa faktorer var bland annat att 
socialsekreterare hade barn i samma ålder, hade vuxit upp på liknande sätt eller i allmänhet 
kände igen sig i klienternas erfarenheter. Andra utomstående faktorer var att socialsekreterare 
genomgick något i sitt privatliv, vilket kunde göra det svårt att klara ärenden som krävde mer 
känslomässigt arbete. Detta påverkade socialsekreterares engagemang och mentala resurser. På 
grund av att socialsekreterare hade egna personliga mentala resurser bidrog det till att det 
känslomässiga arbetet utfördes på olika sätt (ibid). Moesby- Jensen och Nielsen (2014) belyste 
att socialsekreterares egna känslor fick konsekvenser i bedömningen eftersom det var svårt för 
dem att utföra sitt arbete. 
 
I vardagen mötte socialsekreterare klienter med komplex problematik som oftast 
kännetecknades som känsliga (Moesby-Jensen & Nielsen 2014). Detta väckte ofta en mängd 
känslor hos socialsekreterare som skulle kommunicera beslut och i vissa fall vidta åtgärder som 
fick stora påföljder för klienterna. I vissa fall kunde socialsekreterare reagera med frustration, 
ilska, förtvivlan, besvikelse eller i vissa fall med glädje och lättnad. Det kunde vara 
problematiskt för socialsekreterare som inte förväntades visa känslor men som i stor 
utsträckning påverkades (ibid). Moesby-Jensen och Nielsen (2014) antydde att det inte var 
förhållandet mellan klienter och socialsekreterare som påverkade det känslomässiga arbetet, 
istället var det arbetsmiljön i sin helhet. Därmed var det viktigt att veta att det var den 
organisatoriska kontexten på arbetsplatsen som utgjorde grunden till positiva eller negativa 
konsekvenser (ibid). 

2.4 Socialsekreterares hantering av känslor 

I enlighet med Zapf (2002) skrev Moesby-Jensen och Nielsen (2014) att emotionell arbetskraft 
både kunde få positiva och negativa konsekvenser. Enligt Moesby-Jensen och Nielsen 
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(2014)  berodde det på hur känslor handskades av den enskilde. Människor i sin helhet var olika, 
däribland socialsekreterare med samma utbildning och arbetsroll. Detta betydde också att 
hanteringen av känslor var unika. I socialt arbete var det en grundförutsättning att 
socialsekreterare kunde hantera känslor för att uppträda professionellt. Känslomässig 
arbetskraft skedde i samspel mellan människor och gav möjlighet att uppträda professionellt i 
det sociala arbetet. I mötet med klienter var det av vikt att socialsekreterare var medvetna om 
sina känslor och kunde hantera dessa i den aktuella situationen. Detta för att klienten kunde 
påverkas av socialsekreterares beteenden och ageranden (ibid). 
 
I Moesby-Jensen och Nielsen (2014) studie presenterades tre utmärkande strategier för 
hanteringen av känslor vilka var avstängning av känslor, åsidosätta känslor och när 
socialsekreterare blev känslomässigt involverade i ärenden. Avstängning av känslor innebar att 
socialsekreterare höll en viss distans till klienterna och inte lät sig påverkas av ärenden. 
Socialsekreterare var medvetna om sina känslor men använde denna strategi för att inte uppvisa 
känslorna. Vid avstängning av känslor kunde det förekomma att socialsekreterare missförstods 
för att de inte uppvisade empati och förståelse för klienterna. Åsidosätta känslor liknade 
avstängning av känslor men skillnaden var att socialsekreterare vid denna strategi reflekterade 
över sina känslor i ett senare skede. Vanligtvis bearbetade socialsekreterare sina känslor genom 
att de pratade med kollegor, chef, handledare eller familj. Enligt den sista strategin blev 
socialsekreterare känslomässigt involverade och hade svårt att hantera sina känslor i möte med 
klienter vilket kunde påverka ärendet. Både åsidosätta känslor och när socialsekreterare blev 
känslomässigt involverade i ärenden kunde komma att påverka socialsekreterares privatliv. 
Därmed var det problematiskt för socialsekreterare att skilja på arbete och privatliv (ibid). 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redovisas Hochschilds teori vilket är den teoretiska referensramen som studiens 
analys utgår från. 

3.1 Hochschilds teori 

Arlie Hochschild är en professor i sociologi och år 1983 kom hennes bok ”The Managed Heart” 
ut (Hochschild 2003). Boken ger en förklarar varför vi människor handlar som vi gör. 
Hochschild vill i boken utforska idén om att känslor fungerar som sändebud från en själv, alltså 
om vi har möjlighet att signalera sambandet med vad vi ser, vad vi hade förväntat oss att se och 
hur vi tänkt handla i och med det (ibid). 
 
I boken beskrivs Hochschilds tre synvinklar på emotionellt lönearbete, vilka i sin tur ingår i det 
privata emotionella systemet (Hochschild 2003). Dessa synvinklar är ytligt agerande och djupt 
agerande, känsloregler och utbyte av känslor (ibid). 
 
Hochschild (2003) skriver att det finns tre gemensamma drag för arbeten som kräver 
känslomässigt agerande. För det första krävs en personlig kontakt med andra människor, 
antingen röst till röst eller ansikte mot ansikte. För det andra bör den professionella kunna 
frambringa ett känslotillstånd hos en annan person, till exempel oro. För det tredje ska 
arbetsgivaren, med hjälpa av handledning och utbildning, ha möjlighet att utöva en viss kontroll 
över de professionellas känslor (ibid).   

3.1.1 Ytligt agerande och djupt agerande 

Hochschild (2003) förklarar att alla människor på ett eller annat sätt utför någon form av 
skådespeleri. Människor kan agera på två sätt, antingen genom ytligt agerande eller genom 
djupt agerande. Vid ytligt agerande uppvisar en person en känsla som personen inte känner, 
känslan är därmed inte verklig och motsvarar inte personens verkliga känsla. Denna teknik 
används inte om det finns djupare mänskliga känslor då Hochschild (2003) anser att det är en 
form av skådespeleri. Kroppsspråket är en viktig del i ytligt agerande eftersom det definierar 
känslan. Djupt agerande är känslor som uttrycks från ett resultat av en upparbetad känsla. Det 
innebär att personen har en medvetenhet om känslor och på det sättet lärt sig kunna ge uttryck 
för den känsla som upparbetats (ibid). 

3.1.2 Känsloregler 

Känsloregler styr det känslomässiga arbetet (Hochschild 2003). Känslor är en form av manus 
för handling eller en etisk inställning till handling och är därmed det viktigaste verktyget för 
handlande (ibid). Det är manus för handling och etisk inställning till handling som Hochschild 
(2003) beskriver som känsloregler. Känsloregler guidar våra känslor genom att skapa en känsla 
för våra rättigheter och skyldigheter. Det är ett sätt att beskriva hur vi omhändertar våra känslor 
och hur vi väljer att forma dem. De skapar en känsla av skyldighet i hur vi bör agera i vissa 
situationer. Vi blir medvetna om existensen av våra känsloregler genom att först och främst 
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fokusera på skillnader mellan “vad vi känner” och “vad vi borde känna” eftersom detta ger oss 
en bild av våra emotionella sociala regler. Vi känner igen känsloregler genom att kontrollera 
hur vi bedömer vår framställning av känslor och hur andra bedömer hur vi känslomässigt 
framställs. Andra påminner oss genom att de ber oss förklara vad vi känner och varför vi känner 
som vi gör. Framställs våra känslor vid en handling på det sätt som andra förväntar sig får det 
inga reaktioner (ibid). 

3.1.3 Utbyte av känslor 

Den sista synvinkeln i Hochschilds (2003) teori är utbyte av känslor. Hon beskriver att 
människor sällan låtsas känna eller försöker känna på egen hand. Istället utbyts tecken och 
känslor i förhållande till andra människor. Utbyte av känslor används för att visa respekt genom 
en psykologisk bugning. Med en psykologisk bugning menar Hochschild (2003) att en individ 
bekräftar en annan individs förväntningar. Utgångspunkten av utbytet av känslor sker inom 
ramen för känsloregler (ibid). 

Enligt Hochschild (2003) finns det två olika typer av utbyte, rakt utbyte och improviserat utbyte. 
I rakt utbyte utgår den psykologiska bugningen från regler där gesten är en bekräftelse på att 
regeln är observerad. I improviserat utbyte förutsätts reglernas existens där människor leker 
med dessa, skapar ironi och humor. Antingen är dessa regler ifrågasatta eller så skojar 
människorna om dem. I de båda typerna ger människor tillbaka genom ord, tonfall och 
ansiktsuttryck. Däremot förekommer att människor inte agerar som förväntat i en given 
situation, alltså inte betalar tillbaka sin skuld. Människor är inte villiga att arbeta upp den 
förväntade känslan, istället finns risk att motsatta känslor visas (ibid). 

Hochschild (2003) beskriver att det finns skillnader i utbyte av känslor beroende på relation. 
Människor med likvärdig status har oftast ett jämlikt utbyte av känslor. I relationer med större 
statusskillnader finns ett ojämnt utbyte av känslor. Detta ojämna utbyte är vanligt 
förekommande för professionella som arbetar i den offentliga sektorn som ofta accepterar 
respektlösa klienter. De professionella kan ha en vilja att reagera med ilska men avstår (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Metod  
I metodavsnittet beskrivs studiens tillvägagångssätt. Studien har en kvalitativ ansats och är 
inspirerad av hermeneutiken som vetenskapsteoretiskt synsätt. Ett målinriktat urval har valts 
där datainsamlingen utgår från semistrukturerade intervjuer och kodning har används som 
dataanalys. Studien har även tagit hänsyn till individskyddskravet och en redogörelse av 
studiens tillförlitlighet har gjorts. I studien benämns uppsatsskribenterna som författare.  

4.1 Val av metod 
En kvalitativ ansats har använts eftersom studien undersöker hur socialsekreterare upplever 
LVM-lagstiftningen utifrån känslor i relation till klienten. Vid kvalitativa ansatser förstås den 
sociala verkligheten utifrån respondenternas tolkningar av denna (Bryman 2008). I och med 
syftet har studien inte för avsikt att mäta eller generalisera resultatet, vilket gör att en kvalitativ 
ansats passar bättre än en kvantitativ.  

Studien är inspirerad av hermeneutiken som vetenskapsteoretiskt synsätt. Hermeneutiken kan 
används som en forskningsmetod och/eller som ett analysredskap (Alvesson & Sköldberg 
2008). Det är en metod för tolkning och förståelse samt beskrivning om förståelsen vilket 
innebär att det inte finns en absolut sanning inom det hermeneutiska synsättet. Inom 
hermeneutiken anses helheten endast kunna förstås ur delarna och delarna endast förstås ur 
helheten. Dessutom bygger hermeneutiken på förståelse och förförståelse. Enligt 
hermeneutiken blir en individs förförståelse större ju mer förståelse denne får (ibid). 

Hermeneutiken har använts som forskningsmetod men har inte använts som analysredskap. 
Innan studien påbörjades fanns en förförståelse hos författarna som grundar sig i 
praktikperioden. Författarna genomförde sina praktiker på två olika Socialtjänstkontor med 
inriktning mot personer med missbruks- eller beroendeproblematik där LVM-utredningar 
förekom. Författarnas uppfattning var att socialsekreterare har skilda upplevelser av LVM och 
att tillämpningen av lagstiftningen oftast väckte en mängd känslor hos den enskilde 
socialsekreteraren. Författarnas förförståelse har ökat i och med studiens genomförande av 
intervjuer, litteraturgenomgång och tidigare forskning. Inom hermeneutiken är det viktigt att få 
med alla delar för att förstå helheten, detta i och med att tolkningen av resultatet inte enbart ska 
baseras på förförståelsen (Alvesson & Sköldberg 2008). Förförståelse kan även leda till att 
studien får en viss skevhet. Skevhet är en feltolkning som grundar sig i förutfattade meningar 
(Bell 2006).  Feltolkningar kan ha flera orsaker och kan både vara medvetna och omedvetna. 
Bland annat att intervjuaren påverkar respondenterna, författarna använder sig av ett språk som 
leder in läsaren i en förvissad riktning. Författarna väljer ut delar i litteraturen som bekräftar 
egna uppfattningar och accepterar värderingar som inverkar på tolkningen av resultatet (ibid). 

4.2 Urval och avgränsningar 

Studien har ett målinriktat urval som framförallt handlar om att avgränsa studien till en viss 
enhet som har direkt koppling till forskningsfrågorna (Bryman 2008). Målinriktat urval utgår 
från personer, organisationer etcetera som är av relevans för ett socialt fenomen (ibid). Studien 
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avgränsades till sex socialsekreterare vid två Socialtjänstkontor i två olika kommuner i Sverige 
med inriktning mot personer med missbruk-eller beroendeproblematik. Ett krav för deltagande 
i studien var att de skulle ha erfarenhet av LVM-utredningar, antingen ha skrivit utredningar 
själva eller som medhandläggare. Anledningen till att studiens genomförande utgick från två 
olika kommuner i Sverige beror på att författarna hade kontakt med socialsekreterare på 
arbetsplatserna, inte för att det var av betydelse för studiens resultat. I och med att det fanns 
kännedom om de som valt att delta har intervjuerna genomförts på så sätt att författaren som 
haft praktik i den ena kommunen intog en observerande roll och vice versa.  

4.3 Intervjuguide 

Intervjuerna användes för att besvara syfte och frågeställningar i studien. Vid insamlandet av 
data har kvalitativ intervju används med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Det innebär 
att teman skapas som intervjun ska beröra (Bryman 2008). Intervjuguiden skapades i tre teman 
vilka var bakgrund, tvångslagstiftningen LVM och känslor med tillhörande följdfrågor. 
Intervjuguiden hade från början nedskrivna följdfrågor men författarna hade även möjlighet att 
ställa andra relevanta följdfrågor. I en semistrukturerad intervjuguide finns utrymme för 
respondenterna att prata fritt och för intervjuaren att ställa frågor som kan härledas till 
respondentens svar (Bryman 2008). Frågorna behöver inte heller komma i den ursprungliga 
ordningen men kommer så när som att ställas i rätt ordningsföljd (ibid). Studien använde denna 
typ av intervjuguide eftersom respondenterna skulle få mer frihet i berättandet och att det skulle 
kunna ställas följdfrågor. Anledningen till att respondenterna skulle få mer frihet i sitt 
berättande var för att få fram deras upplevelser och känslomässiga status i arbetet med LVM. 
Genom att använda denna metod i intervjun, blev intervjuprocessen flexibel eftersom 
respondenterna tilläts prata fritt, vilket även var syftet.  

4.4 Genomförande 

Vid en första mailkontakt tillfrågades gruppchefen och enhetschefen i respektive kommun om 
det fanns möjlighet för några socialsekreterare att ställa upp på intervju. Gruppchefen 
meddelade att det fanns tre socialsekreterare som kunde ställa upp och skickade mailadresser 
till dessa. Enhetschefen besvarade inte mailet, istället togs kontakt med en socialsekreterare på 
enheten. På grund av arbetsrelaterade anledningar var det svårt att få till intervjuer men den 
kontaktade socialsekreteraren svarade och kunde själv delta. 

Författarna fick enbart fyra respondenter som ville ställa upp på en intervju vid första 
utfrågningen. De andra två respondenterna tillfrågades på arbetsplatsen vid första 
intervjutillfället. Respondenterna tillfrågades om var de ville genomföra intervjun och vid 
vilken tidpunkt, tiden skiftade men samtliga valde att genomföra intervjun på arbetsplatserna. 
Intervjuernas omfattning varierade beroende på hur mycket respondenterna valde att berätta, 
men i informationsbrevet fick de information om att de skulle hållas till cirka en timme. 
Samtliga intervjuer blev således cirka en timme långa med plus minus en kvart. Båda författarna 
närvarade på samtliga intervjuer där en av författarna intog rollen som intervjuare och den andra 
intog en observerande roll. Författaren som intog en observerade roll förde anteckningar och 
ställde relevanta följdfrågor som kunde härledas till respondenternas svar. Anledningen till 
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detta var för att säkerställa att inga följdfrågor av relevans uteblev och på grund av den 
osäkerhet som kan uppkomma då författarna inte har erfarenhet av att intervjua. Intervjuerna 
spelades in på två mobiltelefoner och det inspelade materialet delades upp av författarna och 
transkriberades därefter.  

4.5 Intervjupersoner 

Författarna presenterar respondenterna på följande sätt för att inte anonymiteten ska röjas. 
Åldern på respondenterna varierar från 24- till 48 år, varav en man och fem kvinnor. Fem av 
sex respondenter har socionomutbildning varav en har utbildning som anses likvärdig. Det finns 
en variation på hur många LVM-processer och hur många år respondenterna arbetat, från en till 
fem LVM-processer och från ett och ett halvt till tolv yrkesverksamma år med 
myndighetsutövning mot personer med missbruk- eller beroendeproblematik. I en avgränsning 
av intervjupersoner fokuserades det på att det skulle vara socialsekreterare på Socialtjänsten 
med inriktning mot missbruk-eller beroendeproblematik som genomfört minst en eller varit 
medhandläggare i minst en LVM-process.  

4.6 Dataanalys 

Studiens dataanalys är inspirerad av kodning (Bryman 2008). Analysen av datamaterialet 
påbörjades under intervjuerna där en av författarna förde anteckningar som användes till 
kodningen. Vid bearbetning av datamaterialet lästes de utprintade materialet och 
anteckningarna utan att notiser fördes eller att tolkningar gjordes. Enligt Bryman (2008) är detta 
något som bör göras innan kodningen påbörjas för att få en överblick av materialet. Det 
framkom även att delar som väckte författarnas intresse eller som ansågs viktiga kunde 
antecknas efter första genomläsningen (ibid). Efter den första genomläsningen, lästes materialet 
ännu en gång för att notera och finna begrepp som ansågs av betydelse för studien. Enligt 
Bryman (2008) kallas denna bearbetning av materialet för kodning. Han beskriver det som att 
skapa ett dokument utifrån begrepp som hittats i materialet (ibid). Efter att en mängd begrepp 
noterats fann författarna samband mellan vissa begrepp som utmynnade i ett tema eller en 
kategori. Fem kategorier skapades med flera underteman. Bryman (2008) förklarar att detta är 
en kritisk granskning av koderna, han fortsätter förklara att det även är gynnsamt om någon av 
koderna kan relateras till befintlig litteratur. Efter granskningen arbetade författarna parallellt 
med att skriva studiens resultat och söka teoretiska utgångspunkter, detta för att finna samband 
mellan teori och empiri. Enligt Bryman (2008) är det av vikt att finna kopplingar mellan det 
befintliga datamaterialet och teoretiska idéer samt väsentlig litteratur. 

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har upprättat en publikation som beskriver vad som anses vara god 
forsningssed i forskning (Vetenskapsrådet 2011). I publikationen beskrivs bland annat 
individskyddskravet vilket innebär att informera om studien, få samtycke till deltagande, 
konfidentialitet och att empirin enbart används till denna studie. Individskyddskravet syftar till 
att deltagande personer i forskningen ska skyddas från förolämpning och skada (ibid). 
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Enligt God forskningssed (2011) ska forskare tilldela deltagarna information om studiens syfte, 
det frivilliga deltagandet och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan närhelst (ibid). 
Studiens respondenter har tilldelades all relevant information om studien vid två tillfällen. Dels 
i ett informationsbrev som skickades ut och dels innan intervjun påbörjades.  
 
Det är av vikt att forskaren inhämtar deltagarnas samtycke till att delta i studien 
(Vetenskapsrådet 2011). Fyra respondenter gav sitt samtycke till studien då de via mailkontakt 
till författarna meddelade att de var villiga att delta i studien. I och med det förmodar författarna 
att respondenterna har ett genuint intresse för att delta och dela med sig av sina erfarenheter. 
Två respondenter gav ett muntligt samtycke när respondenterna skulle genomföra den första 
intervjun på den ena arbetsplatsen. Författarna är medvetna om att dessa respondenter kan ha 
känt sig tvingade, därför var författarna ännu tydligare med att förklara att deltagandet är 
frivilligt och att det kan återta sitt samtycke till medverkan när som helst. Slutligen tillfrågades 
respondenterna om medgivande fanns till inspelning av intervjuerna. 
 
Konfidentialitet ska skydda deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet 2011). Det innebär att inga 
utomstående personer, förutom skribenterna, kan förena en deltagares identitet med en viss 
uppgift (ibid). Förutom författarna kan eventuellt handledare och examinerade lärare tar del av 
transkriberingarna. Detta kan förekomma om de ser ett behov av att kontrollera att 
transkriberingarna stämmer med empirin. I studien nämns inte respondenternas namn och 
arbetsplats med hänsyn till konfidentialiteten. När respondenterna skrivs i tredje person 
används ”hen” för att inte avslöja vilket kön, då det endast medverkade en manlig respondent. 
Likaså används ”hen” när respondenterna beskriver en klient. Detta för att utomstående inte ska 
ha möjlighet att förknippa en viss respondent till en viss klient. 
 
Efter varje avslutad intervju informerades respondenterna om att intervjumaterialet endast 
kommer användas till detta forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2011). Författarna förklarade att 
det inspelade materialet raderas och transkriberingarna förstörs när studien är färdigställd.   

4.8 Tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och att resultatet inte påverkats av slumpen, med andra 
ord handlar det om att det som undersökts kan undersökas på nytt med samma resultat (Bryman 
2008). Validitet syftar till att ta reda på om studien undersökt det som den förväntas undersöka 
(Thurén 2007). Bryman (2008) skriver att reliabilitet och validitet framförallt uppfylls vid 
kvantitativa metoder. Det finns diskussioner om såvida reliabilitet och validitet är relevanta i 
kvalitativa studier då validitet framförallt ifrågasätts om det egentligen är av relevans för sådana 
undersökningar. Anledningen till de diskussioner som uppstått är för att vissa forskare inte anser 
att det enbart finns en absolut sanning av den sociala verkligheten istället finns det fler. Därmed 
utgår studien inte från dessa kriterier istället ligger fokus på kriteriet tillförlitlighet och dess 
delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 
(ibid). 
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Om det kan tänkas finnas olika framställningar av en social verklighet, så är det forskarens 
framställning av trovärdigheten i sin studie som avgör hur accepterat fenomenet blir av andra 
(Bryman 2008). Svensson och Ahrne (2015) skriver om vikten av att studien är transparent med 
tydliga förklaringar på studiens tillvägagångssätt för att uppnå en hög trovärdighet. Författarna 
har tydligt beskrivit studiens alla delar och har under tiden försökt ha ett kritiskt 
förhållningssätt. Studiens författare tolkar materialet på olika sätt utifrån att de har olika 
värderingar. Författarna har lyckats komplettera varandras olikheter och därmed kunnat förhålla 
sig kritiska till studiens innehåll genom diskussioner och resonemang. Bryman (2008) förklarar 
även att forskning ska garantera att de regler som krävs för godkänd forskning har följts. Studien 
har utgått från individskyddskravet, därmed säkerställs att studien följt de regler som krävs. 
 
Det andra delkriteriet är överförbarhet. Studien utgår från att se huruvida känslor påverkar 
socialsekreterare som utreder klientens behov av LVM. I studien handlar det om att se det 
kontextuellt unika hos varje socialsekreterare som intervjuats och studiens intresse har varit att 
ta del av varje respondents upplevelse av arbetet med LVM. I studien har utförliga 
beskrivningar gjorts av det empiriska materialet, vilket Bryman (2008) skriver är betydande när 
andra ska bedöma huruvida resultatet kan överföras till andra miljöer. Samtidigt beskriver 
Bryman (2008) svårigheterna med att generalisera resultat i kvalitativa metoder med tanke på 
att de oftast genomförs få intervjuer i specifika organisationer. Därmed är det osannolikt att 
generalisera resultatet till hela populationen och till andra miljöer (ibid). 

Studien utgår från pålitlighet istället för reliabilitet, Bryman (2008) beskriver att dessa kan 
jämföras. Det handlar om att författarna till studien ska ha ett granskande synsätt. För att få 
studien pålitlig har författarna försökt att beskriva alla delar i forskningsprocessen med en 
fullständig och tillgänglig redogörelse. Bryman (2008) skriver även att kollegor kan granska 
det som gjorts och bedöma vilken kvalitét delarna har. Under studiens process har handledaren 
varit till stor hjälp med granskning av materialet. Det finns även två andra personer som 
forskarna har kontakt med som har ställt upp och granskat det skrivna materialet, både under 
processens gång men även när studien närmade sitt slut. 

Delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera utgår från att skribenter har agerat i god tro, 
utifrån medvetenhet om att det inte går att nå en fullständig objektivitet (Bryman 2008). Därmed 
ska det vara uppenbart att skribenterna i en studie inte medvetet låtit egna värderingar påverka 
utförandet av intervjuer eller resultatet av studien (ibid). 
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5. Resultat 
I följande avsnitt redovisas det empiriska materialet. Först redovisas respondenternas 
uppfattningar om lagstiftningen och den osäkerhet som framkommit. Detta för att ge läsarna 
förståelse om hur lagstiftningen kan komma att påverka klientrelationen och respondenternas 
känslor. Därefter beskrivs vikten av känslor hos respondenterna i en klientrelation och 
betydelsen av kontakt innan och under LVM. Slutligen redovisas respondenternas känslor och 
på vilket sätt känslor hanteras. 

5.1 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

Samtliga respondenter berättar att lagen är välbehövlig i de sammanhang där klientens liv 
behöver räddas, däremot upplever respondenterna att LVM inte är en bra behandlingsmetod. 
Respondenterna upplever en osäkerhet i att öppna en LVM-utredning. Till stor del handlar det 
om att respondenterna är osäkra på om de har gjort rätt bedömning och om de kunde gjort något 
annorlunda i processen.  

5.1.1 Den professionellas skyldighet att rädda liv 

En respondent intar en professionell roll och beskriver att arbetet med lagstiftningen är en del 
av hens arbetsuppgifter. Hen var medveten, innan hen började arbeta med myndighetsutövning, 
att arbetet skulle innebära LVM-utredningar och omedelbara omhändertaganden. Hen förklarar 
att alla arbetsuppgifter inte är lika tillfredsställande men att det tillhör arbetet. Samtidigt 
understryker hen att det handlar om att ta hänsyn till att lagen inte tillåter att människor 
missbrukar ihjäl sig. Syftet med att använda lagen, enligt respondenten, är för att rädda klientens 
liv och därmed har hen inga bekymmer med att använda den. En annan respondent beskriver 
att det är hens skyldighet att ta hänsyn till lagen och att hen inte upplever det problematiskt att 
ge förslag till beslut om LVM när det finns grunder till det. Ytterligare en respondent uppger 
att det är en lagstiftning som socialsekreterare är skyldiga att använda och som finns för att 
rädda liv men den får inte missbrukas.    

En respondent beskriver att det underlättar att använda sig av lagen för att stilla sin oro eftersom 
att hen kan känna att hen räddade klientens liv. Det är viktigt för respondenten att förlika sig 
med tanken om att hen har gett förslag till beslutet om LVM för att rädda liv. 

Jag måste förlika mig med tanken att jag gör de här besluten någonstans för att rädda de 
här personernas liv, då får det liksom vara värt det även om jag kanske inte ser den vården 
som den bästa rent långsiktigt. I vissa fall måste man ju göra ett sådant ingrepp i en 
människas liv och då får jag tänka att det är bättre än att personen dör.   

Flertalet respondenter uppger att lagen används för att rädda liv samtidigt uppger de att det finns 
vissa bekymmer med att använda den. Framförallt tycker respondenterna att det är ett stort 
ingrepp i en människas liv. Samtliga respondenter uppger också att behandling på SiS-
institution inte är bra eller en långsiktig lösning. En respondent tycker att det är dubbla känslor 
med att använda lagen. Dels tycker hen att det räddar liv och dels uppger hen att det inte finns 
någon behandling på SIS-institutioner. Hen berättar att det finns en osäkerhet om LVM fungerar 
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då respondentens upplevelser är att klienten enbart förvaras i sex månader. Även en annan 
respondent upplever att det är en förvaring då klienten i hens ärende återgick till den tidigare 
situationen efter avslutat LVM. Hen upplevde inte alls att det räddade klientens liv. En 
respondent berättar att hen aldrig sett en LVM-placering ge ett positivt resultat. En annan 
respondent upplever att klienter riskerar att återgå till den tidigare situationen efter avslutat 
LVM samt att livssituationen kan förvärras. 

Det är ju en av riskerna, som när man tvingar till en förändring och sen blir det inte och då 
tar personen kanske igen det den har missat på den här perioden och sen så blir det ännu 
värre. 

En respondent tycker att bra behandlingsinnehåll saknas på SIS-institutioner och upplever det 
underligt att staten kan omhänderta personer istället för att ge behandling. Hen förklarar att det 
är stora kostnader för staten och tycker samtidigt att klienten i hens ärende fick irrelevant 
sysselsättning. ”Jag tror det kostar mellan 600,000–700,000 kronor för en LVM-placering, det 
är ungefär 4000 kronor per dygn. Så jag menar för vadå, gå en bakkurs.” Hen tycker det är 
intressant att fundera kring vad anledningen med LVM är. Hen undrar om det enbart är för att 
klienten ska få ett uppehåll i sitt missbruk för en tid. Behandlingsinnehållet kritiseras inte enbart 
av två respondenter. Samtliga respondenter upplever inte behandlingsinnehållet gynnsamt för 
klienten. En respondent tillägger att LVM inte är en långvarig lösning på grund av den stora 
problematik som många av klienterna har. 

När du sitter på SiS och är placerad där, alla de här andra delarna som är problemtiska och 
bekymmersamma för dig, och alla dem här verktygen som du någonstans måste ha för att 
inte återfalla i missbruk eller för att stärka ditt mående och styrka din ekonomi, de delarna 
kan du inte jobba med när du sitter på SiS. 

Samtidigt som två respondenter intar en professionell roll och inte har några bekymmer med att 
omhänderta en klient för att rädda dennes liv, upplever de att det inte är speciellt 
tillfredsställande eftersom att det är ett stort ingrepp i en persons liv. Två respondenter tycker 
att förslag till beslut om LVM är en drastisk åtgärd då de inskränker på en klientens frihet. En 
respondent förklarar följande; 

Jag kan på ett sätt inte tycka att det är okej. För någonstans så har vi ändå rätt och alla har 
en integritet och vi borde ha rätt att bestämma över våra liv. /…/ Vi får ha rätt att bestämma 
över allting annat, vem som ska styra vårt land och så, men vi har inte rätt att bestämma 
över… Det blir ju en väldigt filosofisk diskussion om rätten till sitt eget liv. 

5.1.2 Socialsekreterares osäkerhet i arbetet med LVM 

Samtliga respondenter beskriver en osäkerhet kring förslag till beslut om LVM, däremot 
framträder osäkerheten på olika grunder. En respondent beskriver att hen går tillbaka i 
processen och kontrollerar om det hen gjort varit tillräckligt. Hen beskriver det som att hen vill 
göra ett bra jobb och känna att hen gjort rätt. Därmed funderar hen mycket kring sin roll och 
hur hen varit i relationen till klienten. En annan respondent beskriver att hen emellanåt ställer 
sig frågan om varför hen har gett ett förslag till beslut då hen upplever det som en drastisk 
åtgärd. 
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Två respondenter känner en oro inför klientens reaktioner. Ena respondenten känner en 
osäkerhet om klienten kommer känna sig åsidosatt och om förslag till beslut är välbetänkt och 
kommer tillgodose klientens behov. Den andra respondenten beskriver en oro över om förslag 
till beslut kommer påverka relationen till klienten. Möter hen motstånd hos klienten kan 
respondenten tvivla på om förslag till beslut är rätt med tanke på att det finns en osäkerhet om 
SiS-placeringar ger resultat. Respondenten beskriver ett ärende där hen hade en planering med 
en klient om frivillig vård. Klienten i ärendet hade tydligt uttryckt att hen inte ville bli 
omhändertagen enligt LVM då personen tidigare varit placerad och inte upplevt det som 
hjälpsamt. Dagen innan klienten skulle in på avgiftning tog hen en överdos. Under tiden på 
avgiftningen uttryckte sig klienten om att hen ville lämna avdelningen. Respondenten stod inför 
ett val. 

Klienten sa att hen ville gå därifrån men sen kände jag samtidigt, men om hen inte gör det 
då, om klienten stannar och fullföljer den här planeringen då kanske det blir jättebra. /…/ 
när jag stod inför det här valet att, ska jag lita på att klienten stannar kvar eller kommer hen 
gå därifrån som faktiskt uttryckts flera gånger av klienten. 

En respondent beskriver en annan form av osäkerhet. Hen är orolig för att ge förslag till beslut 
utifrån sina känslor. Hen beskriver ett ärende där relationen till klienten varit mindre bra. 
Respondenten var orolig för att inte ge ett rättvist förslag till beslut utifrån att hen påverkats av 
tidigare relation till klienten. 

Samtidigt som det framkommer viss osäkerhet i att ge förslag till beslut om LVM finns det 
vissa respondenter som känner sig trygga i och med att det slutgiltiga beslutet inte är deras. Två 
respondenter tydliggjorde att det inte är Socialtjänsten som står för beslut istället är det 
Förvaltningsrätten alternativt nämndordförande eller ledamot.  

5.2 Socialsekreterares relation till klienten 

Respondenterna tycker att bemötande är av stor vikt för att upprätthålla ett bra samarbete och 
en god relation till klienten. I en god relation tillkommer tillit och förtroende vilket är av vikt 
när respondenter ger förslag till beslut om LVM. Respondenterna försöker i största mån undvika 
konflikter med klienten trots att det ibland är oundvikligt med tanke på att respondenterna också 
är människor med känslor som inte accepterar vad som helst. I intervjuerna framkommer även 
att respondenterna är oroliga för förändringar i relationen efter att ha gett förslag till beslut om 
LVM. Det är betydelsefullt för respondenterna att delge klienten information om LVM-
processen och ha kontinuerlig kontakt. Detta för att minska risken för konflikter och bibehålla 
klientens tillit och förtroende. 

5.2.1 Socialsekreterares tillvägagångsätt vid bemötande av klient 

Tre respondenter beskriver att det är viktigt att vara lyhörd samt visa empati och förståelse i en 
klientrelation. En respondent förklarar att hen aldrig kan sätta sig in i en klients livssituation 
men hen försöker visa förståelse för det tuffa och problematiska. Samma respondent fortsätter 
förklara att hen i samtal med klienten arbetar utifrån den känsla som klienten uppvisar. Hen 
tycker detta är mer effektivt än att ifrågasätta eller förminska klientens känslor. Hen i likhet 
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med två andra respondenter förklarar att den professionella inte bör bemöta klienten med 
samma känsla som klienten uppvisar. Dessa respondenter upplever inte att det hjälper klienten 
att komma vidare i arbetet. En av respondenterna beskriver ett exempel på hur hen påverkades 
av klientens känslor och hur hen valde att hantera situationen. Det handlade om en klient som 
var upprörd över ett avslag på ett beslut. Respondenten själv berättar att hen var irriterad den 
dagen och lät arg på rösten vilket triggade klienten ännu mer. Hen valde, trots hens känsla av 
irritation och frustration, att be om ursäkt för hens beteende. Anledningen till detta var för att 
hen inte ville riskera deras fortsatta arbete och den relation de hade. 

Strategier och metoder som respondenterna använder i bemötandet med klienter är motiverande 
samtal1, lösningsfokuserad metod2, mirakelfrågor3 och skalor4. Två respondenter beskriver att 
de i vissa fall försöker hitta gemensamma intressen med klienten för att därefter omvända 
samtalet med individen för att få svar på frågor som är av relevans för utredningen. En av 
respondenterna berättade att hen i vissa fall när behov finns, lägger en del av besökstiden till 
att prata om annat för att visa medmänsklighet. 

Tre respondenter berättar att de använder sig av motiverande samtal för att bemöta klientens 
känslor. En av respondenterna förklarar att hen med hjälp av samtalsmetodiken har förmåga att 
lägga tillbaka fokus på klienten, klientens känslor och ansvar. Hen upplever att bekräftande av 
klientens känslor ofta lugnar klienten och som då kan känna sig korrekt uppfattad. 

Hen ringer mig och nästan gråter och behöver hjälp och hen ber ju inte om hjälp om det 
inte är akut redan nu och då kunde jag fånga upp de och så kunde jag spegla hen  /.../ det 
betyder att jag gav hen någon slags sammanfattning av vårt samtal som inte egentligen 
gjorde så mycket, det förändrade ingenting förutom att jag bara benämnde det som jag 
upplevde och så blev hen lugnare men sen frustrationen, rädslan finns ju kvar men det är 
inte lika starkt. 

Tre respondenter förklarar att deprimerade klienter som är ovilliga att kommunicera är svåra att 
skapa relationer till och upprätthålla ett gott samarbete med. En respondent tycker att det är 
svårt med tanke på att hen inte får någon reaktion från klienten. Hen har svårigheter att uppfatta 
klientens mående eller när klienten känner sig kränkt eller inte. Hen i likhet med en annan 
respondent förklarar att de i vissa situationer avslutar samtalet med klienten. Den ena 
respondenten förklarar att det är bättre än att diskutera med klienten och bli arg. Likaså 
använder sig respondenten av denna strategi när hen känner att hen blir påverkad av klientens 
beteende och känslor. 

Trots att flertalet av respondenterna tycker det är viktigt att visa empati och förståelse för 
klienten anser tre respondenter att tydlighet och gränssättning är minst lika 
betydelsefullt.  Dessa tre respondenter förklarar att tydliga gränser ska upprättas i relationen 

                                                           
1 Motiverande samtal är en samtalsteknik som grundar sig i en empatiskt klientcentrerad kommunikation där målet är att klienten ska känna 
sig hörd och respekterad (Barth et al. 2015). Syftet med samtalsmetoden är att socialsekreterare ska utforska klientens motivationskrafter 
genom att fokusera på klientens känslor och tankar för att göra en förändring (ibid). 
2 Lösningsfokuserad metod grundar sig i välformulerade mål och lösningar på avvikelser. Samtalsmetoden fokuserar på lösningen och letar 
efter avvikelser för att klienten ska finna strategier för att komma tillrätta med problemen (Berg & DeJong 2001). 
3 Mirakelfrågor är frågor om en önskad framtid (Berg & DeJong 2001). 
4 Skalfrågor används för att konkretisera komplexa händelser där klienten svarar med en siffra från ett till tio (Berg & DeJong 2001). 
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mellan respondent och klient. En av dessa tre respondenter beskriver att det är viktigt att säga 
ifrån när klientens beteende är olämpligt. 

Det här är inte okej, att göra vad som helst och sen skylla på sitt missbruk eller att man 
mådde så dåligt. Jag kan förstå att man gör det men inte använder det som försvar till att 
fortsätta ha ett dåligt beteende. 

Hen ifrågasätter även varför hen i arbetet tillåter att klienter beter sig olämpligt när ett liknande 
beteende inte skulle accepteras utanför arbetet. En anledning, enligt hen, kan vara att hen i sitt 
arbete vill skapa en god allians med klienten. En annan respondent tycker, förutom tydlighet 
och gränsdragning, att det är av vikt att förklara vilka konsekvenser klientens handlande får. 

Jag kanske inte säger att jag blir förbannad på dig när du... det säger jag inte utan jag säger, 
såhär beter du dig och det får de här konsekvenserna. Och det måste man kunna säga, man 
måste kunna vara tydlig och rak med sina klienter annars blir det bara missförstånd. 

5.2.2 Betydelsen av en god klientrelation 

Flera respondenter berättar att det är oroliga för att förslag till beslut om LVM påverkar 
relationen negativt. En respondent förklarar att hens relation till klienten har betydelse för hur 
hen upplever att klienten tar emot beslutet om LVM. Hen definierar en bra respektive mindre 
bra relation på följande vis; 

En bra relation är om jag känner att klienten litar på mig, klienten vet att jag gör ett gott 
jobb och att jag försöker även om jag skulle förmedla ett negativt beslut eller ett avslag så 
vet jag, men den här klienten vet att jag har gjort allt jag kan och förstår processen. Dålig 
relation eller sämre relation är om klienten inte riktigt känner förtroende för då blir det inte 
riktigt bra. För mig är det viktigt och ha med mig klienten och känna att klienten tror på 
det jag gör och det jag säger och litar på mig och på min roll. 

Fortsättningsvis förklarar respondenten att klienten förhoppningsvis förstår förslag till beslut 
om LVM vid en god relation. Vid mindre bra relationer kan klienten uppfatta socialsekreterares 
förslag till beslut som en kränkning. Samtliga respondenter är därmed måna om att klienten har 
tillit och förtroende för det arbete som utförs. 

I tre intervjuer framkommer att en öppen dialog, tydlighet och förklaringar är av betydelse innan 
förslag till beslut om LVM tas. Anledningen till detta, enligt två respondenter, är för att skapa 
tillit och förtroende hos klienten. En respondent berättar att hen eftersträvade en öppen dialog 
och att hen, innan ansökan till Förvaltningsrätten, träffade klienten ett flertal gånger i veckan 
för att stämma av klientens motivation. Hen i likhet med en annan respondent anser att det är 
av vikt med klientens delaktighet i processen för att förslag till beslut inte ska fattas utan att 
klienten blir informerad. 

Så att inte jag tar massa beslut utan att hen får säga sitt, sen kanske inte jag håller med om 
det men jag vill ändå att hen ska få uttrycka sig och det är viktigt så hen känner sig delaktig 
i sin egen process för det är klientens process. Och jag ska ju vara där och stödja och hjälpa 
och motivera. 
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Den andra respondenten tillägger att hen helst vill informera klienten personligen om LVM 
genom ett fysiskt möte. Detta för att hen då kan se klientens reaktion och klienten kan ställa 
frågor vilket hen upplever är begränsat i ett telefonsamtal. Respondenten beskriver en situation, 
ett omedelbart omhändertagande, där hen själv inte haft möjlighet att delge klienten 
informationen om LVM. Hen upplevde att det var problematiskt eftersom det fanns en oro för 
klienten och en oro för vilka tankar klienten hade om hen. Hen ville berätta, förklara och 
informera eftersom hen visste att klientens ilska förvärrades med tiden. Enligt hen och en annan 
respondent bevarades tilliten och förtroendet genom att de tydligt förklarade för klienten på ett 
sätt som klienten förstod. Båda respondenterna var måna om att klienten inte skulle känna sig 
förbisedd. 

En respondent upplever att hen skapar en konflikt och sviker klienten när hen inleder en LVM-
utredning oavsett om det är en ansökan till Förvaltningsrätten eller ett omedelbart 
omhändertagande. Däremot tycker hen att det är mer problematiskt att tillämpa LVM i de 
situationer då det redan upprättats en frivillig planering med en klient. Hen fortsätter förklara 
att hen är mån om relationen med klienten och vill inte att klienten ska känna sig sviken och att 
hen har brutit ett förtroende. Hen vill inte ha byggt upp förväntningar som brister, som att ha 
en planering som inte efterföljs. Hen beskriver ett omedelbart omhändertagande med en klient 
hen hade en planering med. När hen informerade klienten om förslag till beslut om LVM fick 
hen inte positiva reaktioner från klienten. Klienten tyckte att hen hade brutit deras planering. 
Hen berättar att efter beskedet behövde förtroendet arbetas upp, genom att låta klienten förstå 
varför hen gett förslag till beslut om LVM.  

Fyra respondenter tycker det är av vikt med fortlöpande kontakt när klienten är placerad enligt 
LVM. Enligt två av dessa respondenter är det betydelsefullt för att skapa en relation och 
bibehålla klientens förtroende. Den ena respondenten fortsätter berätta att hen har erfarenhet av 
att relationen kan påverkas, därmed är hen orolig för att förlora klientens tillit efter att ha gett 
förslag till beslut om LVM. Hen i likhet med två andra respondenter kontaktar klienten för att 
visa att de bryr sig genom att höra hur klienten mår samt börja planera för eftervård. 

En respondent berättar att hen hade en kontinuerlig kontakt med sin klient som var placerad på 
en SIS-institution, de träffades ungefär varannan månad för att planera för en § 27 placering5. 
Tre respondenter har däremot uttryckt en önskan om att träffa SIS-placerade klienter men de 
upplever att det finns svårigheter. Samtliga tre förklarar att arbetsbelastningen är ett hinder. Två 
av respondenterna berättar att SiS-institutioner, i förhållande till arbetsplatsen, är placerade på 
långt avstånd och att det krävs planering och tid vilket det inte finns utrymme till. En respondent 
berättar att hen är otillfredsställd med hur det är och tycker att klienten ska besökas oavsett 
vilket lagrum beslutet grundar sig på. Däremot uttrycker hen en skiljaktighet på behovet av att 
besöka klienter vilket grundar sig i relationen. 

Är LVM:et det första du gör i klientkontakten eller har du haft en längre kontakt, det är det 
som styr behovet av att hälsa på eller inte. De jag har haft kontakt med innan och placerat 
enligt Socialtjänstlagen och har ganska bra koll på, där är det kanske inte lika angeläget. 

                                                           
5§ 27: Så snart som det är möjligt ska Statens institutionsstyrelse besluta om att den enskilde ska beredas vård i 
annan form utanför LVM-hemmet (SFS 1988:870). 
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5.3 Känslor som uppkommer i arbetet med LVM 

Alla respondenter är överens om att arbetet väcker olika känslor. Vissa känslor påverkas av 
klienten medan vissa känslor uppkommer av andra orsaker. Respondenterna är tvetydiga när 
det kommer till om de kan uppvisa känslor för klienten. Respondenterna berättar att det är 
tillämpbart men menar att de helst undviker det. Anledningen till det är att de flesta 
respondenter upplever att det handlar om respekt för klienten. De förklarar att deras känslor inte 
ska gå ut över klienten då personen redan bär på mycket skam och skuld. Däremot är 
respondenterna överens om att glädje och stolthet bör synliggöras för klienten. 

5.3.1 Uttryck av känslor i arbetet 

En respondent tydliggör att hen bara är människa och att hen därför kan påverkas av klientens 
känslor. Hen beskrev att hen ibland tog över klientens känslor omedvetet. 

Man kan sitta i ett samtal med någon och sen blir man jätteolustig eller man blir jätteledsen 
/…/ man förstår inte, så kan det vara att man kommer på det där var en känsloöverföring 
som jag inte alls var beredd på. 

Även tre andra respondenter uppger att de påverkas av klientens sinnesstämningar. En av dessa 
berättar att hen påverkas av klientens känslor eftersom hen är delaktig i klientens process. De 
andra två påverkas av klientens känslor om de är kraftfulla som ilska och sorg. 

Det är inte enbart klientens känslor som påverkar respondenternas känslor. De flesta berättar 
att dagsformen och händelser i privatlivet kan vara av betydelse för vilka känslor de har. En 
respondent berättar att hen ibland påverkas av vad hen haft för möten tidigare under dagen, 
vilket kan generera i positiva och negativa känslor. Respondenterna är samtidigt noggranna 
med att deras känslor inte får påverka relationen till klienten. 

Det är tydligt att frustration är en känsla som de flesta respondenter känner och uttrycker i 
arbetet med LVM. Flera beskriver att frustration väcks när klienten inte förstår sitt eget bästa. 
Respondenterna har svårt att förstå hur klienter kan tacka nej till frivillig vård. Enligt de flesta 
respondenter var frivillig vård det bästa alternativet, då det erbjuds mer behandling. En 
respondent förklarar att hen har erfarenhet av arbetet, därmed kan hen veta utgångsläget. ”Så vi 
har ju lite facit, kanske inte just för den här personen men vi har ju facit för hur det gått för 
andra.” 

Frustrationen hos respondenterna uppträder vid olika situationer. Frustration för en respondent 
uppkommer sällan på grund av klienten, istället blir hen frustrerad över systemet, byråkratin 
och vid samverkan med andra organisationer. I andra avseenden där frustration är tydligt är när 
respondenterna upplever att klienten är respektlös och uppträder olämpligt. En respondent 
beskriver ett ärende där klienten uppvisar ett beteende med rasistiska och sexuella uttalanden 
som hen inte accepterar. Hen i enlighet med en annan respondent försöker att inte bli frustrerade 
i möten men berättar att det ibland inte fungerar och känslorna tar överhand.  

Det är inte enbart en känsla av frustration som väcks hos respondenterna, det finns även känslor 
av oro, förtvivlan och glädje. De flesta respondenter uttrycker att de ofta känner oro för sina 
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klienter. En respondent beskriver att hen ofta känner stor oro och förtvivlan för de klienter som 
är hemlösa. Anledningen till att hen upplever en förtvivlan för dessa klienter är för att hen inte 
har möjlighet att hjälpa dem. Hen tycker det är känslosamt att veta att de inte har någonstans 
att ta vägen. 

Men det är väl det jobbigaste när jag vet att personen kommer sova ute och det är fullt på 
alla ställen, jag kan inte göra någonting /…/ I sådana lägen känns det inte bra, speciellt inte 
när det är kallt ute, då är det jobbigt. När jag vet att personen inte har tak över huvudet. 

Respondenterna i studien förklarar att de har en ambition att endast visa känslor när det finns 
en medvetenhet och ett syfte. Trots detta framkommer att känslor ibland tar överhand i möten. 
En respondent förklarar att hen försöker undvika att visa sina känslor samtidigt som hen 
ifrågasätter varför det inte skulle kunna göras. 

Jag har fått lite tårar i ögonen ibland men då kan det bli att jag känner att jag inte kan sitta 
här och gråta men samtidigt så varför inte egentligen. Men det är ändå någonting som jag 
gärna undviker, att jag ska sitta och gråta där när jag ändå har min profession och ska stötta 
och hjälpa. Det är lite det att känslan och tanken inte går ihop. För jag förstår ju också att 
jag bara är människa, varför skulle inte jag kunna fälla en tår här utan att någon tycker det 
är jättekonstigt. 

Istället för att visa känslor föredrar respondenterna att beskriva dem för klienten. En respondent 
tycker det är viktigt att förmedla sina känslor till klienten om hen tycker det är av vikt för 
klienten att veta, till exempel när respondenten känner sig hotad och blir rädd för klienten. En 
annan respondent ger ett exempel där hen väljer att beskriva sin oro; 

Hen var så pass påverkad när hen kom så då sa jag rakt ut, jag vill inte att du ska dö och 
jag känner att du är på väg dit och det skulle göra mig väldigt ledsen för du är fortfarande 
ung. Då började hen gråta. Men jag tyckte att det var väldigt viktigt för den här personen 
att höra att det finns någon som bryr sig. I just det läget kändes det väldigt bra. Så i vissa 
lägen är det väldigt bra att vara helt ärlig, så här känner jag och jag vill inte att du dör och 
det kommer att ske om vi inte gör något. 

Respondenterna förklarar att det även här är viktigt att ha ett syfte och en medvetenhet med att 
beskriva sina känslor. Två respondenter beskriver att de genom sin medvetenhet kan förhålla 
sig professionellt i arbetet med LVM och undviker därmed att beskriva sina känslor om det inte 
är absolut nödvändigt.  

5.4 Strategier för att hantera känslor 

Respondenterna berättar att stöd i olika former är betydelsefullt för att klara av arbetet med 
LVM i sin helhet. Vanligt förekommande är stöd av kollegor, chef och genom handledning. 
Respondenterna använder stöd i olika stor utsträckning beroende på behov. Ibland är det inte 
tillräckligt med det stöd som erbjuds på arbetsplatsen, vilket resulterar i att flertalet av 
respondenterna bär med sig arbetet hem. 
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5.4.1 Stöd att tillgå på arbetsplatserna 

Två respondenter upplever att arbetsgrupperna är öppna för diskussion och reflektion över 
känslor som uppkommer i arbetet. Uppfattningen hos den ena respondenten är att arbetsgruppen 
både pratar om positiva och negativa känslor. Den andra respondenten upplever däremot att 
arbetsgruppen främst lyfter frustration och det som är problematiskt och prioriterar inte positiva 
känslor. Hen själv känner att det är betydelsefullt att prata om känslor för att det hjälper hen i 
sin egen bearbetning. 

Samtliga respondenter uppgav att kollegor är ett viktigt stöd i arbetet men att detta stöd används 
i olika stor utsträckning. En respondent upplever att hen använder kollegor som stöd för att dela 
erfarenheter. Hen vill höra sig för på vilket sätt kollegorna agerar vid oro och hur de arbetar när 
ett ärende upplevs problematiskt. Respondenten i enlighet med en annan respondent tycker även 
att kollegor är viktiga för att diskutera möjliga alternativ och för att få återkoppling på det egna 
handlandet. En annan respondent berättar att hen inte vill prata om känslor i arbetsgrupp och 
att hen istället söker sig till en kollega. Flera respondenter söker stöd från kollegor, framförallt 
efter möten som de upplevt mindre bra. Däremot berättar en respondent att hen pratar med 
kollegor både efter bra och mindre bra möten. 

Fyra respondenterna upplever att medhandläggare är ett betydelsefullt stöd i LVM-processen 
och två av dessa fyra respondenter tycker även att chefen är av vikt. En respondent berättar att 
hen, i en LVM-utredning, blir stressad och är i behov av stöd från både medhandläggare och 
chef. Hen upplever att med hjälp av medhandläggaren kan hen dela med sig av sin stress och 
den frustration som uppkommer i arbetet. Det stöd som hen behöver av chef består av 
strukturering och vägledning. En annan respondent rådfrågar och diskuterar möjliga alternativ 
med chefen samt upplever chefens kunskap om LVM som ett stöd när hen själv är osäker. Två 
andra respondenter berättar att de kan känna osäkerhet i ett inledande skede i LVM-utredningen, 
därmed reflekterar de med chefen och kollegor för att känna trygghet. Den ena respondenten 
tillägger även att stödet från medhanläggaren är av stor vikt i det inledande skedet i LVM-
utredningen med tanke på all pappershantering och underlag som ska finnas för förslag till 
beslut om LVM. Dessa två respondenter upplever större trygghet i ett senare skede i LVM-
utredningen och reflekterar därmed mer själva. Utöver reflektion berättar den ena respondenten 
att hen försöker hitta stöd i sig själv i en LVM-utredning. Hen påminner sig själv om varför hen 
gjort som hen gjort och tar ställning till att förslaget till beslut om LVM var rätt utifrån vad som 
framkommit i utredningen. 

Tre respondenter uppger även att handledning är ett betydelsefullt stöd där samtliga i 
arbetsgruppen har möjlighet att prata om känslor som uppkommer i arbetet. En respondent 
upplever att arbetsgruppen pratar mycket om känslor på handledningstillfällen. Hens upplevelse 
är att handledaren använder sig av bra metoder vilket ger socialsekreterare möjlighet att 
reflektera över egna känslor. 
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5.4.2 Arbetets inverkan på socialsekreterares privatliv 

Trots att respondenterna upplever att det finns stöd att tillgå på arbetsplatserna upplever fyra 
respondenter att arbetet, vid enstaka tillfällen, påverkat deras privatliv. Tre av dessa 
respondenter anser att arbetet påverkat privatlivet negativt medan den fjärde respondenten ser 
det som positivt. Hen beskriver att hen vid fåtal tillfällen burit med sig arbetet hem. Tidigare 
blev hen stressad när arbetsuppgifter togs med hem, men numera har hen lärt sig att hantera sin 
stress. Respondenten fortsätter berätta att när hen numera bär med sig arbetet hem, tyder det på 
att hen fortfarande har ett engagemang för arbetsuppgifterna. Däremot förklarar hen att det ska 
finnas ett syfte och en medvetenhet om varför hen bär med sig arbetet hem.  

En respondent upplever att arbetet, vid enstaka tillfällen, påverkar hens privatliv negativt. I 
dessa situationer beror det oftast på att hen haft ett mindre bra möte, tycker utförarna är 
oprofessionella och när hen själv upplever att hen uppträtt oprofessionellt i kontakt med 
klienten. En annan respondent berättar att hen helst inte vill bära med sig arbetet hem med tanke 
på att det påverkar hens privatliv i form av mindre socialt umgänge med vänner och familj. Hen 
har svårt att ta avstånd från arbetet när hen känner sig stressad och har hög arbetsbelastning. I 
dessa situationer väljer hen att planera dagen innan eller arbetar hemifrån, vilket ofta resulterar 
i en arbetsdag över åtta timmar. Respondenten lämnar kvar telefonen på arbetet för att enbart 
vara tillgänglig på arbetstid. Hen tycker att hens tillvägagångssätt fungerar men att hen ändå 
bär med sig arbetet hem emellanåt. Ytterligare en respondent upplever att hen ibland bär med 
sig arbetet hem trots att hen inte vill. När hen bär med sig arbetet hem är det arbetsuppgifter 
hen inte hunnit reflektera över på arbetstid. Hen fortsätter förklara att i dessa situationer 
funderar hen på om det som gjorts är tillräckligt. Hens strategi för att arbetet inte ska följa med 
hem och för att klara av arbetet i sin helhet, är att förlika sig med tanken över att hen inte kan 
göra mer än det som gjorts. 

Och där får man tillfredsställa sig med good enough, alltså det är så. Vi kan inte göra mer 
än vad vi gör. Sen måste man också lära sig att individer är individer så dem har ett eget 
ansvar /.../ oavsett vad jag gör i mitt socialarbete så har dem ett eget ansvar. 

En annan respondent berättar att hen reflekterar på arbetstid vilket gör att hens privatliv inte 
påverkas. Hen beskriver att hen har en förmåga att kontrollera känslorna så att det inte tar 
överhand. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. Analys 
I följande avsnitt presenteras studiens analys. Först förklaras hur det går att förena 
respondenternas arbete med ett emotionellt lönearbete. Därefter analyseras empirin utifrån djup 
agerande och ytligt agerande, känsloregler och rakt utbyte av känslor. 

6.1 Emotionellt lönearbete 

Enligt Hochschilds (2003) teori kännetecknas emotionellt lönearbete av tre gemensamma drag 
vilket återfinns i respondenternas arbete. Respondenterna har direktkontakt med klienten 
antingen via telefon eller fysiska möten, vilket Hochschild (2003) förklarar är ett krav för att 
ett arbete ska definieras som ett emotionellt lönearbete. Respondenterna anser att det är av vikt 
med en personlig kontakt för att skapa tillit och förtroende i relationen. De har som målsättning 
att träffa klienten både under en LVM-utredning och när klienten är placerad på SiS-
institutionen. På grund av arbetsbelastning och tidsbrist är det svårt att genomföra fysiska möten 
när klienten är placerad, i dessa situationer sker kontakten vanligtvis via telefonsamtal.  
 
I intervjuerna framkommer att respondenterna kan överföra känslor till klienten genom att visa 
eller berätta om dem. Enligt Hochschild (2003) bör de professionella ha förmåga att frambringa 
känslor hos klienten. Respondenterna är restriktiva med att visa egna känslor, då det bör finnas 
en medvetenhet och ett syfte om så ska ske. Istället förklarar de vad klientens handlande kan få 
för konsekvenser, vilket är ett sätt att överföra en känsla till en klient som respondenten inte 
nödvändigtvis behöver inneha (Hochschild 2003). 
 
På arbetsplatserna är det arbetsgivaren som styr i vilken utsträckning respondenterna kan visa 
känslor för klienten. Genom att arbetsgivaren erbjuder socialsekreterarna metodutbildningar 
och handledning lär de sig hur de ska agera professionellt och enhetligt med varandra. 
Hochschild (2003) förklarar att detta är av vikt då arbetsgivaren ska ha möjlighet att styra 
socialsekreterares känslor. Genom utbildningar får respondenterna kunskap i hur de ska bemöta 
och hantera sina känslor. Vid handledning upplever respondenterna att de kan prata och 
reflektera över känslor som uppkommer i arbetet.  

6.2 Ytligt agerande och djupt agerande 

Samtliga respondenter upplever att LVM är bra utifrån dess syfte att rädda en persons liv. 
Däremot tycker respondenterna att det är ett stort ingrepp i en persons liv och att bra 
behandlingsinnehåll saknas. Det finns en risk att känslor av osäkerhet uppkommer i arbetet med 
LVM, eftersom respondenterna upplever tvetydigheter om lagstiftningen. Författarna tolkar det 
som att respondenterna som känner osäkerhet inte vill uppvisa detta för klienten för att de, i sin 
professionella roll, förväntas stötta och motivera. Mot bakgrund av detta tolkar författarna att 
respondenterna uppvisar en känsla som de egentligen inte känner i en klientrelation på grund 
av tvetydigheter om lagstiftningen. En tolkning är att de respondenter som uppvisar en 
osäkerhet och som inte har lång erfarenhet använder sig av ytligt agerande i klientrelationen. 
Hochschild (2003) beskriver att ytligt agerande innebär att en individ uppvisar en känsla som 
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individen egentligen inte känner, med hjälp av kroppsspråk. Det som är tydligt i intervjuerna är 
att de respondenter som arbetat längst var även de som inte upplevde osäkerhet med att använda 
LVM. Därmed görs tolkningen att dessa respondenter intar en professionell roll då de haft lång 
tid att upparbeta känslan om att LVM är deras skyldighet. Respondenterna kan därmed använda 
sig av djupt agerande som Hochschild (2003) beskriver är en upparbetad känsla som en person 
uppvisar. Vidare tolkar författarna att respondenterna använder sig av djupt agerande och ytligt 
agerande för att övertyga sig själva om att förslag till beslut om LVM är det enda rätta i den 
aktuella situationen. Det känslotillstånd som respondenterna har förmedlas därefter till klienten, 
vilket kan få olika reaktioner hos individen. Det innebär att respondenterna har förmåga att 
framställa olika känslotillstånd hos klienten (Hochschild 2003).  

6.3 Känsloregler 

Respondenterna visar alternativt beskriver sina känslor för klienten när det finns ett syfte. På 
detta sätt avgör respondenterna när det är rätt respektive fel att visa känslor. Hochschild (2003) 
menar att känsloregler skapar förutsättningar för hur människor känslomässigt bör agera i olika 
situationer, alltså vad människor har för skyldigheter i förhållande till andra. I mötet med 
klienten kan respondenterna bli medvetna om känsloregler i och med att de behöver reflektera 
över vad de känner och vad de borde känna (Hochschild 2003). I studien framkommer att 
respondenterna försöker ta hänsyn till känsloregler för att möta klientens förväntningar och 
således bibehålla en god relation. När respondenterna inte handlar efter känslor som är 
förväntade skapas reaktioner hos klienten (Hochschild 2003). Respondenterna förklarade att de 
innehar känslor, i vissa fall tar känslorna överhand och de agerar på ett sätt som inte förväntas. 
I dessa situationer föreligger risk för konflikt. För att minska risken för att agera felaktigt i 
mötet med klienten har respondenterna handledning och stöd av kollegor. Genom detta får 
respondenterna möjlighet att reflektera över känslor, förklara hur de känner och varför. 
Respondenterna blir således påminda om känsloregler (Hochschild 2003). Det finns även 
utrymme för respondenterna att hantera sina känslor med stöd av kollegor och vid handledning 
för att kunna uppträda professionellt i arbetet. Samtliga respondenter förklarar vikten av att 
prata med kollegor om vilka känslor som uppkommit. Moesby-Jensen och Nielsen (2014) 
nämner detta som en form av strategi för att åsidosätta känslor, då reflektionen inte sker i mötet 
utan i ett senare skede. I studien framkommer att handledning och stöd av kollegor inte är 
tillräckligt, istället bär respondenterna emellanåt med sig arbetet hem och privatlivet påverkas. 
Enligt Moesby-Jensen och Nielsen (2014) förekommer detta när socialsekreterare blir 
känslomässigt involverade i ärenden. 

6.4 Utbyte av känslor 

I en relation mellan respondent och klient förväntas ett respektfullt beteende från båda parter 
(Hochschild 2003). Vidare beskriver Hochschild (2003) att utbyte av känslor används för att 
visa respekt och det sker i förhållande till andra. Utbytet av känslor kan både vara jämlikt och 
ojämlikt beroende på statusskillnader i relationer (ibid). Utbyte av känslor mellan respondent 
och klient är ojämlikt då det finns statusskillnader, där respondenten besitter högre status. Det 
framkommer i resultatet att en respondent ifrågasätter varför hen i sin profession accepterar 
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klientens olämpliga beteende när hen inte skulle göra det i andra situationer. Enligt Hochschild 
(2003) kan det bero på att statusskillnader bidrar till att respondenterna i större utsträckning 
accepterar respektlösa klienter. Respondenterna undviker att visa känslor för klienten då  
klientens känslor ska vara i fokus. I dessa relationer respekterar respondenten klientens känslor 
genom att de agerar på det sätt som klienten förväntar sig, vilket kan ses som en psykologisk 
bugning och ett rakt utbyte av känslor (Hochschild 2003). I och med statusskillnader i relationen 
finns det svårigheter för respondenten att ha förväntningar på klientens beteende, således finns 
en större acceptans hos respondenten. I resultatet framgår att samtliga respondenter vid flera 
tillfällen upplevt frustration, men de ger ofta vika för sina känslor, vilket Hochschild (2003) 
förklarar är vanligt för professionella som arbetar inom den offentliga sektorn. När 
respondenten visar sin känsla av frustration, får känslan övertaget i situationen. Då existerar 
inte rakt utbyte av känslor eftersom respondenten går emot klientens förväntningar, vilket kan 
bidra till att relationen försämras och konflikter kan uppstå.   
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en resultat- och metoddiskussion föras. I resultatdiskussionen tolkar 
författarna studiens resultat med stöd av tidigare forskning och Hochschilds teori. I 
diskussionen besvaras syftet med hjälp av studiens tre frågeställningar. I metoddiskussionen 
förs en kritisk diskussion och ett ifrågasättande kring tillvägagångssätt av studien. 
Diskussionsavsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

7.1 Sammanfattning  

I denna kvalitativa studie intervjuades sex socialsekreterare med myndighetsutövning mot 
personer med missbruk- eller beroendeproblematik. I empirin framkom att respondenterna 
kände en osäkerhet med tanke på de tvetydigheter som fanns om lagstiftningen. De var 
oroliga om förslag till beslut om LVM påverkade klientrelationen. Respondenterna beskrev 
att de i största mån undvek att visa och beskriva sin känslor för klienten. Detta för att de 
upprättade en professionella roll och för att bibehålla en god relation till klienten. Trots att de 
var restriktiva med sina känslor var känslor ofta närvarande, men respondenterna valde att 
hantera känslorna i ett senare skede.  

7.2 Resultat 

Studiens forskningsfråga var att studera hur socialsekreterare upplever sitt arbete med LVM-
lagstiftningen utifrån känslor i relation till klienten. Författarna ansåg därmed att Hochschilds 
teori var användbar för att förstå känslornas betydelse i relation till klienten. Författarna till 
studien har utifrån Hochschilds teori kommit fram till att socialsekreterare som arbetar med 
tvångslagstiftningen bedriver ett emotionellt arbete. Det är betydelsefullt att vara medveten om 
känslornas betydelse i det dagliga arbetet då känslor är omöjligt att frångå. Hochschilds teori 
ökar förståelsen för känslornas betydelse i det dagliga arbetet. Med hjälp av teorin framgår det 
på vilket sätt socialsekreterarna handhar sina känslor samt vilka konsekvenser 
socialsekreterarnas agerande kan få om de inte agerar på det sätt som förväntas av omgivningen.  
 
Studien har kommit fram till att tvetydigheten leder till en känsla av osäkerhet hos 
socialsekreterare som ger förslag till beslut om LVM. Osäkerheten påverkas även av vilken 
relation socialsekreterare har till klienten. Det är därmed betydelsefullt att socialsekreterare har 
kännedom om känslornas betydelse med tanke på att det både kan gynna och hämma 
klientrelationen. Författarna tänker att det är enklare för socialsekreterare att hantera sin känsla 
av osäkerhet vid förslag till beslut om LVM om SiS garanterar framgångsrik behandling. För 
att ett LVM ska vara ett bra komplement till Socialtjänstlagen är det betydelsefullt med 
evidensbaserad kunskap. Det skulle förhoppningsvis minska socialsekreterares tvetydighet och 
osäkerhet i arbetet med lagstiftningen. I och med att det i dagsläget inte finns riktlinjer för hur 
tvångsvården för personer med missbruk eller beroendeproblematik ska utformas har det 
uppkommit funderingar hos författarna hur tvångsvården fortfarande nyttjas. Evidens saknas 
och i stor omfattning utmynnar inte tvångsvården i förväntade resultat. Rydén (2004) skrev att 
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det pågick en utveckling av evidensbaserad kunskap mellan åren 2004 och 2006 om LVM-vård, 
dock utan förbättrat behandlingsinnehåll. Av det som framkom i studien och tidigare forskning 
är fortsatt forskning och utveckling av evidensbaserad vård på området av vikt för att bättre 
behandlingsinnehåll och förväntade resultat ska tillgodoses. Om behandlingsinnehåll kan 
styrkas genom evidensbaserad forskning kan socialsekreterarnas känsla av osäkerhet och 
tvetydighet om lagen minska med tanke på att SiS då erbjuder relevant behandling som främjar 
klientens mående. I sin tur bidrar det förhoppningsvis till att socialsekreterare får större tillit till 
lagstiftningen och SiS-institutionerna, vilket skulle underlätta arbetet med LVM. 
 
Studiens syfte var att studera hur socialsekreterare upplever LVM-lagstiftningen utifrån känslor 
i relation till klienten. Respondenterna i studien anser att tvångslagstiftningen räddar liv på 
klienten men att det inte är en långvarig lösning med tanke på att bra behandlingsinnehåll 
saknas. Detta överensstämmer med Runqvists (2012) avhandling som skrev att LVM enbart var 
kvalificerad i akuta situationer med hänsyn till att LVM inte gav förväntat resultat. Palm (2009) 
ansåg i enlighet med respondenterna i studien att LVM är en kostsam åtgärd som inte är 
givande, där respondenterna i studien upplever att klienterna förvaras under en tid och tilldelas 
irrelevant sysselsättning. Eftersom respondenterna i studien påtalar att LVM inte har bra 
behandlingsinnehåll, tror författarna det beror på att evidens om LVM saknas. Det finns 
evidensbaserad kunskap om missbruksvård och olika behandlingsmetoder, däremot saknas 
riktlinjer för evidens om tvångsvård för personer med missbruk- eller beroendeproblematik 
(Socialstyrelsen 2015). Det kan förklara den känsla av osäkerhet som uppkommer hos 
respondenterna i tillämpningen av LVM. Den frustration som väcks hos respondenterna när 
klienten motsätter sig frivillig vård är förväntad eftersom det finns tvetydiga känslor om lagen. 
Därmed är det nödvändigt för respondenterna att använda sig av djupt agerande och ytligt 
agerande som hjälpmedel för att övertyga sig själva och i sin tur klienten om att förslaget till 
beslut om LVM är rätt (Hochschild 2003). Tolkningen är att djupt agerande och ytligt agerande 
används som ett försvar, för att respondenterna ska ha förmåga att bibehålla sin professionella 
roll och inte bli alltför känslomässigt involverade i ärendet (ibid). 
 
Respondenterna uttrycker att relationen till klienten är betydelsefull innan ett förslag till beslut 
om LVM tas. För att uppnå en god relation delges klienten information och på så sätt blir 
klienten delaktig i sin egen process. Enligt Ekendahl (2007), Runqvist (2012) och Larsson-
Kronberg et al. (2005) var det av vikt med ett samarbete mellan socialsekreterare och klient i 
en LVM-utredning. Enligt respondenterna i studien minskar detta risken för konflikter och 
därtill bibehålls tillit och förtroende. Respondenterna i studien uttrycker att de har en 
kontinuerlig kontakt med klienten innan SiS-placering. Klienter i tidigare forskning tyckte att 
det var av vikt med sin delaktighet i processen, således fick de en större förståelse över beslut 
om LVM (Larsson-Kronberg et al. 2005). När klienterna har förståelse för förslag till beslut om 
LVM tolkar författarna att respondenternas osäkerhet minskar. Tidigare forskning visade på att 
klienternas delaktighet var viktig och att respondenterna i studien uttryckte att de ville 
delaktiggöra klienten under LVM-utredningen (Larsson-Kronberg et al. 2005). Därmed tolkar 
författarna att det betydelsefullt för både socialsekreterare och klient med ett nära samarbete i 
processen för att bibehålla en god relation. Dock tror författarna att rättssäkerheten kan påverkas 
vid ärenden där en god relation upprättats i och med att socialsekreterare kan bli känslomässigt 
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involverade. Detta utifrån att socialsekreterare skriver utredningen som författarna tror grundar 
sig i relation och känslor till klienten. Författarna tänker att socialsekreterare betonar klientens 
behov av vård utifrån känslor i relationen. Detta betyder att det kan uppstå en orättvis 
bedömning av vem som har rätt till sitt eget liv. Således uppfattar författarna det positivt att 
beslutet fattas av Förvaltningsrätten som inte har tidigare kännedom om klienten. 
 
Samtliga respondenter upplever att arbetet väcker olika känslor. Detta kan vara problematiskt 
för socialsekreterare som inte förväntades visa känslor (Moesby-Jensen & Nielsen 2014, 
Keineman 2015). Känslor uppkommer i det dagliga arbetet då de möter klienter med komplex 
problematik (Moesby-Jensen & Nielsen 2014). Respondenterna är restriktiva med att visa 
känslor med anledning av att de intar en professionell roll som ska stötta och motivera klienten, 
således ska inte deras känslor vara i fokus i klientrelationen. Författarna tolkar det som att 
respondenterna är medvetna om känsloregler i och med att de vet när det är bra respektive 
mindre bra att visa sina känslor för klienten (Hochschild 2003). Enligt författarna är detta en 
form av psykologisk bugning som medför respekt för klienten som redan bär på mycket skam 
och skuld (Hochschild 2003). Författarnas upplevelse är även att respondenterna undviker att 
uttrycka sina känslor och accepterar respektlösa klienter i stor utsträckning i och med den 
statusskillnad som finns. Trots detta är det emellanåt problematiskt för respondenterna att 
upprätthålla den professionella rollen och känslorna tar överhand. Detta kan komma att påverka 
relationen och skapa konflikter mellan socialsekreterare och klient, utifrån att reaktioner uppstår 
när människor inte agerar som andra förväntar sig (Hochschild 2003).  
 
Frågan är om det ställs orimliga krav på respondenterna, som har ett arbete som väcker känslor 
men som till stor del inte får uttryckas i klientrelationen utifrån den professionalitet som ska 
upprätthållas i arbetsrollen. Respondenterna uttrycker att det är accepterat att visa känslor men 
att det ska finnas ett syfte och en medvetenhet. Författarna tolkar det som att respondenterna 
till viss del är styrda av organisationen samtidigt som varje enskild respondent är berättigad att 
avgöra känslornas gränsdragning i relation till klienten. Detta väcker funderingar över 
gränsdragningens tillvägagångssätt, hur mycket respektive lite känslor får uppvisas utan att 
socialsekreteraren frångår organisationens riktlinjer. 
    
Enligt Moesby-Jensen och Nielsen (2014) har socialsekreterare behov av att hantera känslor för 
att ha möjlighet att uppträda professionellt. Respondenterna i enlighet med Moesby-Jensen och 
Nielsen (2014) indikerar att hanteringen av känslor är personlig.  I resultatet framkommer att 
respondenterna framförallt hanterar sina känslor genom de som Moseby-Jensen och Nielsen 
(2014) kallar för åsidosätta känslor. Det betyder att respondenterna hanterar känslor i ett senare 
skede, ofta i handledning och med kollegor alternativt chef. Moesby-Jensen och Nielsen (2014) 
förklarade att åsidosätta känslor och när socialsekreterare blev känslomässigt involverade i ett 
ärende kunde det påverka socialsekreterares privatliv. Flera respondenter förklarar att de i vissa 
fall bär med sig arbetet hem på grund av olika anledningar. Ofta beror det på att respondenterna 
inte hinner reflektera klart på arbetstid eller att det haft ett känslomässigt möte. När 
socialsekreterare blir känslomässigt involverade tror författarna att det finns risk att 
socialsekreterarna lägger mer engagemang på arbetet än vad arbetsgivaren kräver, vilket kan 
leda till negativa konsekvenser. Zapf (2002) förklarade att en negativ konsekvens av 
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känslomässigt arbete var känslomässig utmattning. Författarna i studien funderar om negativa 
konsekvenser av det känslomässiga arbetet kan leda till att socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning för personer med missbruk- eller beroendeproblematik säger upp sig. Zapf 
(2002) beskrev att negativa konsekvenser av känslomässigt arbete inte borde ignoreras, 
eftersom de existerar och har betydelse för både organisationen och de professionellas 
välbefinnande. Således beskrev Zapf (2002) att det fanns fler argument för det positiva med 
känslomässigt arbete. Författarna är osäkra på vad som väger tyngst men tror att det handlar om 
hur länge respondenterna orkar upprätthålla en professionell roll i ett känslomässigt arbete. Hur 
länge en respondent orkar upprätthålla den professionella rollen tror författarna bland annat 
grundar sig i personlighet och hur privatlivet ser ut. Moesby-Jensen och Nielsen (2014) skrev 
att socialsekreterare kunde ha svårt att hantera ärenden som krävde mer känslomässigt arbete 
när de gick igenom något i sitt privatliv. Författarna har fått förståelse genom studiens process 
att det är av vikt för respondenterna att få möjlighet att reflektera med andra på arbetsplatsen 
om känslornas betydelse i arbetet (Hochschild 2003). Därmed har arbetsplatsen betydelse för 
hur länge respondenterna kan upprätthålla den professionella rollen.   

7.3 Metod 

I studien användes ett målinriktat urval för att avgränsa studien till en viss enhet utifrån studiens 
syfte (Bryman 2008). Författarna var intresserade av att intervjua personer som arbetar med 
myndighetsutövning mot personer med missbruk- eller beroendeproblematik och som har varit 
medhanläggare eller genomfört minst en LVM-utredning. Författarna hade sedan tidigare 
kännedom om samtliga respondenter vilket förenklade sökandet efter intervjupersoner. Således 
hade författarna medgång i och med att de hade kontakt med personer som har erfarenhet av 
det som författarna ville studera. Författarna tror detta kan ha påverkat resultatet både negativt 
och positivt. Nackdelen är att författarna har diskuterat med socialsekreterare om det valda 
ämnet, därmed har författarna en förförståelse om respondenternas uppfattningar. Fördelen med 
kännedom var att det kunde leda till att respondenterna kände sig trygga och avslappnade i 
intervjusituationen vilket kunde resultera i mer sanningsenliga och utförliga svar. 
 
När författarna sökte kontakt med respondenterna var det enbart fyra som meddelade sitt 
samtycke till att delta i studien. Ytterligare två respondenter tillfrågades vid första 
intervjutillfället. Studien kunde ha påverkats i och med att det kunde blivit färre respondenter 
än förväntat därmed försvagat resultat och en bristande trovärdighet. Anledningen till att 
författarna tillfrågade socialsekreterare på plats var för att det tidigare funnits en kontakt med 
arbetsplatsen där personal på arbetsplatsen uttryckt att det fanns socialsekreterare som var 
villiga att medverka i studien. Författarna är kritiska mot tillvägagångssättet eftersom dessa 
respondenter kan ha känt sig tvungna att delta eftersom att frågan kom i direktkontakt med 
respondenterna. I efterhand hade författarna önskat att samtliga respondenter gett sitt samtycke 
innan första intervjun påbörjades, vilket skulle bidragit till att de haft samma förutsättningar. 
  
Studien är inspirerad av det hermeneutiska synsättet vilket innebär att författarnas förförståelse 
har betydelse för att förstå helheten (Alvesson & Sköldberg 2008). Därmed är författarna 
medvetna om att förförståelsen kan ha påverkat resultatet, genom att författarna kan ha 
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formulerat frågor i intervjuguiden som utgått från förförståelsen. Eftersom intervjuerna utgick 
från en semistrukturerad intervjuguide fanns även möjligheter till följdfrågor. Således fanns 
risk för att de följdfrågor som ställdes under intervjuerna kunde ha formulerats på så sätt att 
författarnas förförståelse bekräftas. Förförståelse kan även leda till att studien får en viss 
skevhet (Bell 2006). Eftersom båda författarna närvarade i samtliga intervjuer kan risken för 
skevhet ha minskat. Genom att författarna var två fanns det mer tid att reflektera och formulera 
följdfrågor som inte var slutna och som inte ställdes utifrån förförståelsen. Dessutom har 
författarna försökt ha ett kritiskt förhållningssätt till tolkningen av datamaterialet för att försöka 
minska risken för skevhet. Författarna tyckte emellanåt att det var svårt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt eftersom författarna omedvetet kan ha sökt efter material som styrker egna 
värderingar. Således har handledaren och två utomstående personer granskat studiens innehåll, 
vilket ökar studiens tillförlitlighet (Bryman 2008).  
 
Författarna ifrågasätter studiens trovärdighet och överförbarhet. Detta utifrån att 
respondenterna inte fick ta del av resultatet, därmed är det svårt att avgöra om de skulle bekräfta 
att författarna har uppfattat rätt. Detta kan också leda till att trovärdigheten i studien minskar då 
Bryman (2008) förklarar, att det är av vikt för trovärdigheten om de personer som deltagit i 
studien fått bekräfta att resultatet uppfattats på rätt sätt. Författarna gjorde detta val medvetet i 
och med studiens omfattning. Det hade inte varit möjligt att invänta respondenternas 
återkoppling då författarna inte hade haft möjlighet att fortsätta med studiens innehåll. I studien 
har sex respondenter intervjuats, vilket är få i förhållande till antalet socialsekreterare som 
arbetar med personer med missbruk- eller beroendeproblematik och som har erfarenhet av 
LVM-utredningar. För studiens omfattning krävdes inte mer respondenter men detta gör också 
att studiens resultat inte kan överföras till andra miljöer. Trots att författarna i studien har 
ifrågasatt och varit kritiska mot trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 
och konfirmera anses studien ha god tillförlitlighet i sin helhet framförallt i och med att studiens 
resultat kan jämföras med tidigare forskning. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Syftet med denna studie var att studera hur socialsekreterare upplever sitt arbete med LVM-
lagstiftningen utifrån känslor i relation till klienten. Studien har bidragit med en större förståelse 
för respondenternas känslor i relation till klienten i en LVM-utredning, vilken osäkerhet det 
medför och hur detta hanteras av respondenterna.  Det saknas däremot kunskap om klientens 
perspektiv på känslor och dennes hantering i en LVM-utredning.  Det vore intressant med 
fortsatta studier utifrån klientperspektivet för att skapa fördjupad förståelse för hur båda parter 
ställer sig känslomässigt till LVM. Således ställer författarna frågan, hur känner klienten inför 
ett eventuellt frihetsberövande och finns det forum där klienten har möjlighet att reflektera och 
hantera sina känslor? 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Informationsbrev: 
 

SÖKER PERSONER ATT INTERVJUA TILL C-UPPSATS! 
 

Har du erfarenheter av LVM-utredningar och är villig att dela med dig? 
Vi heter Alexandra Johansson och Lisen Andersson och studerar vid socionomprogrammet på 

Karlstads Universitet, termin sex. Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete i 
form av en C-uppsats och vill därför komma i kontakt med dig som har erfarenhet av LVM-

utredningar. Syftet med uppsatsen är att förstå hur socialsekreterare arbetar med LVM utifrån 
känslor i förhållande till klienten. Vi söker därför dig som själv har genomfört en LVM-

utredning samt uppföljning. Totalt söker vi sex personer att intervjua till studien varav tre 
stycken på er arbetsplats. 

 
Det är frivilligt att delta i studien och materialet kommer behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att det i uppsatsen inte går att utläsa vem som deltagit eller vem som sagt vad av de 
personer som vi avser att intervjua. Med ditt samtycke kommer intervjun spelas in och den tar 

cirka en timme. Du kommer vara anonym i studien men de som kommer ha tillgång till det 
inspelade materialet är vi, eventuellt vår handledare och examinerande lärare. Efter godkänd 
uppsats kommer det inspelade materialet att raderas. Under intervjuns gång kan du välja att 

avstå från att besvara frågor och du kan när som helst avsluta intervjun. 
 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 17 och vi kommer att träffa dig på en plats 
som passar dig. Vi två som skriver uppsatsen kommer att träffa dig men om du hellre vill så 

har du även möjlighet att välja om samtalet ska vara med endast en av oss. 
Kan du tänka dig att medverka vid en intervju så vill vi att du kontaktar oss senast 21 april 

2017. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor. 

 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

 

Alexandra Johansson: 070- xx xx xxx                       xxxxxxxxxxx@live.se 
  

Lisen Andersson: 076- xx xx xxx                               xxxxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com 

 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com
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9.2 Bilaga 2 

 
Intervjuguide: 
 
Bakgrundsfakta 

• Kön? 
• Ålder? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat med myndighetsutövning mot personer med missbruk - eller 

beroendeproblematik? 
• Hur många LVM-utredningar har du genomfört, både själv och som medhandläggare? 

 
Tvångslagstiftningen 

• Hur tycker du det är att arbeta med LVM-lagstiftningen? 
- Hur upplever du lagtexten? 
- Hur upplever du att ditt arbete med lagstiftningen fungerar? 
- Hur är känner du för det? 

• Kan du berätta om hur du arbetar med fokus på klienten i en LVM-utredning från 
omhändertagandet till avslutad behandling? 

- Vilken roll intar du?     
- Hur ser din kontakt ut med klienten?  

 
Känslor 

• Upplever du att det är accepterat att känna och visa dina känslor i arbetet? 
• Kan du berätta hur du kände i förhållande till klienten under processens gång? 

- Hur känner du inför omhändertagandet? 
- Hur upplever du klientens agerande och känslomässiga status i situationen? 
- Vilka känslotillstånd hos klienten upplever du är svårast respektive enklast att 
hantera? 
- På vilket sätt bemöter du klientens emotioner? 
- Påverkas du av klientens emotioner, och i så fall på vilket sätt? 
- Finns det faktorer som påverkar dina emotioner? 
- Förändras dina emotioner under processens gång? 

• Kan du berätta hur du hanterar dina emotioner i klientkontakten? 
- Skiljer sig hanteringen åt under olika tidpunkter i processen? 

- Om respondenten har varit med under fler LVM-utredningar ser hanteringen 
annorlunda ut? 
- Är du tillfreds med hur du hanterar dina emotioner? 

  

Avslutningsvis 

- Är det något du vill tillägga? Någon som du tycker vi glömt att fråga om? 
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