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Abstract 

Title: The potentials and opportunities of addiction care! Interviews with social workers 

about the work with addiction care in the social service organization. 

 
The aim of this study was to investigate how a group of social workers look at the potentials 

and opportunities of Swedish addiction care. This trough interviews with a few social workers 

about the work with addiction care in the social service organization. The study was 

conducted as a qualitative approach with semi-structured interview guide where a total of four 

social workers participated. The results were analyzed by the social constructionist 

perspective, role theory and human service organization theory. This study revealed that the 

group studied has a consensus about addiction care and it seemed like this is based on the 

laws and guidelines they have to follow. It was also found that the work is often dictated by 

the organization's financial constraints. For successful components of addiction treatment the 

group studied thought that this was difficult to determine, but they lifted the client's own 

motivation, a place to live and employment as critical and especially important. The 

conclusion from this study demonstrates that the organization's financial constraints affect the 

individual social worker in his or her profession. 

 
Keywords: Unbroken care chain, treatment planning, inter communion, economy, successful 

components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska 

missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta genom att intervjua några 

socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten. Studien utfördes som 

kvalitativ metod med halvstrukturerad intervjuguide där totalt fyra socialsekreterare deltog. 

Resultatet analyserades utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv, rollteorier samt human 

service organization teori. I denna studie framkom att den undersökta gruppen 

socialsekreterare har en samsyn vad gäller missbruksvård och detta tycktes ta utgångspunkt i 

de lagar och riktlinjer de har att följa. Vidare framkom att arbetet ofta styrs av organisationens 

ekonomiska begränsningar. Vad gäller framgångsrika komponenter inom missbruksvård 

ansåg den undersökta gruppen att detta var svårt att avgöra, men lyfte klientens egen 

motivation, tillgång till bostad samt sysselsättning som avgörande och särskilt viktigt. 

Studiens slutsats påvisade att organisationens ekonomiska begränsningar påverkar den 

enskilde socialsekreteraren i dennes yrkesutövande. 

 

 

Nyckelord: Obruten vårdkedja, behandlingsplanering, samverkan, ekonomi och 

framgångsrika komponenter. 
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Introduktion 
 

Inledning 

”Med missbruks- och beroendevård menas istället verksamhet som riktar sig till en bred 

målgrupp, personer som söker hjälp eller stöd för sitt eget eller någon annans problem med 

alkohol eller narkotika”(cf. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 

2007:31). 

 

Vi är båda intresserade av den svenska missbruksvården vilket har utvecklats under vår 

studietid. Med utgångspunkt i vårt intresse har vi följt den aktuella debatten angående, den på 

uppdrag av regeringen utförda, missbruksutredningen som färdigställdes 2011. Att läsa 

missbruksutredningen fick oss att börja fundera över hur socialsekreterare ser på 

missbruksvården och vad den enskilde socialsekreteraren anser att vård och behandling 

innefattar. Vidare funderade vi över vilka olika faktorer i samhället som påverkar hur 

missbruksvården bedrivs. Under vår praktiktid kom vi i kontakt med socialtjänstens 

vuxenenhet där vissa frågor rörande missbruksvård blev framträdande för oss och dessa frågor 

förstärktes sedan under resterande tid av utbildningen. Genom fältstudier, praktik och 

föreläsningar stötte vi bland annat på begreppet behandlingsplanering. Detta lyftes som en 

viktig komponent i arbetet med missbruk inom socialtjänsten. Vidare har vi förstått att det 

ändå oftast är kommunens ramavtal som styr samt att lagen säger att planeringen skall ske i 

samråd med den vårdtagande. En av oss har under några år varit verksam inom 

missbruksvården och har sett att behandlingsplaneringar snarare tycks vara akutstyrda. Vi har 

båda under utbildningen fått en tydligare bild av hur socialpolitikens ekonomiska ramar och 

begränsningar styr det sociala arbetet där klienters önskemål blir allt svårare att tillgodose. Vi 

ville båda tro att missbruksvård bedrevs utifrån en humanistisk människosyn men det har 

snarare blivit tydligt för oss att det handlar om kronor och ören. Genom arbetet inom 

missbruksvården och genom utbildningen så har vi sett att förståelse för begreppet ”obruten 

vårdkedja” knappast existerar i många kommuner. Bilden är att det snarare är kortsiktiga 

lösningar med hårda sparkrav som får styra valet av behandlingsform. Vi hade en bild av att 

det fanns samarbetssvårigheter mellan landsting och socialtjänst, en bild som bekräftats 

genom intervjuerna i denna studie samt genom den tidigare forskning vi tagit del av. Något 

annat som också tydliggjorts för oss under utbildningen och som blivit mycket framträdande 

är bristen på en fungerande eftervård inom den svenska missbruksvården. Detta trots att flera 

studier inom området pekar på dess stora betydelse för bibehållen drogfrihet. Frågan om 
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bristen på eftervård fick oss att fundera vidare, vad berodde det på, och hur ser 

socialsekreterare yrkesverksamma inom området på den svenska missbruksvården? Ur dessa 

funderingar kom idén om att utföra en kvalitativ studie inriktad på socialsekreterares syn på 

vård och behandling och vad framgångsrik missbruksvård är? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska 

missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta genom att intervjua några 

socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten. Studien behandlar 

följande två frågeställningar med underliggande teman som avser att besvara studiens syfte: 

 

 Vad innefattar begreppen behandling och vård inom missbruksvård för 

socialsekreterarna? 

 Vad anser socialsekreterarna är framgångsrika komponenter inom missbruksvård? 

- Behandlingsplanering 

- Ekonomi 

- Samverkan 

- Framgångsrika komponenter 

 
Studiens koppling till socialt arbete 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 9 § (Socialtjänstlagen 2001:453) så har socialtjänsten ett 

uppdrag att aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som denne 

behöver för att komma ifrån sitt missbruk. En stor del av arbetet vid socialtjänstens 

vuxenenheter handlar om människor som befinner sig i mycket utsatta positioner. Det finns 

knappast någon socialarbetare som inte någon gång kommer i kontakt med denna problematik 

varför vi anser att detta klargör studiens koppling till socialt arbete. 

 
Begreppsförklaringar 

I föreliggande studie förekommer begrepp vilka är vanligt förekommande inom arbetet med 

missbruksvård. Dessa förklaras närmare i nedanstående stycke. 

ASI: Standardiserad intervjumetod för att utreda hjälpbehov och för dokumentation 

(Socialstyrelsen 2007:13). 
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AU: I vår studie definieras AU som socialnämndens arbetsutskott, vilket innebär politiskt 

valda personer som bereder frågor rörande enskilda ärenden. En del av socialnämndens 

beslutsordning. 

Delegation: I föreliggande uppsats menas med delegering att socialnämnden lämnat över 

beslutsrätt rörande vissa frågor till den enskilde socialsekreteraren. 

Evidensbaserad praktik: I föreliggande uppsats definieras evidensbaserad praktik enligt 

Jergeby och Sundells definition, vilka menar att det är en arbetsmetod vilken bygger på en 

sammanvägning av klienters erfarenheter, bästa möjliga vetenskapliga kunskap samt 

professionell expertis (Jergeby och Sundell 2008:12). 

HVB: Hem för vård och boende 

LVM: Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, tvångslagstiftning som möjliggör 

vård för den som ej kan tillgodogöra sig detta på frivillig väg.  

Ramavtal: Med ramavtal menas i föreliggande studie ett avtal som ingås mellan 

upphandlande myndighet och en eller flera leverantörer. Detta för att fastställa vilka villkor 

som sedan gäller vid tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.  

SIS: Statens institutionsstyrelse, statligt organ som bedriver vård och behandling i 

tvångsform. 

SoL: Socialtjänstlagen (2001:453) den lagstiftning som reglerar socialtjänstens ansvar och 

uppdrag. 

 
Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. Första kapitlet innehåller introduktion till uppsatsen samt 

studiens syfte och frågeställningar. Detta följs av ett förtydligande om studiens koppling till 

socialt arbete därefter följer ett avsnitt med begreppsförklaringar, som vi väljer att lägga i ett 

eget avsnitt, för att senare undvika avbrott i den löpande texten.  Kapitlet avslutas med 

uppsatsens disposition. Det andra kapitlet beskriver bakgrunden detta inkluderar information 

om socialtjänstlagen samt LVM. Det avslutas med en presentation av den 

uppdragsbeskrivning som socialsekreterare har att förhålla sig till, genom nationella riktlinjer 

för missbruks- och beroendevård. Uppsatsen metodavsnitt presenteras i kapitel tre och följs av 

det fjärde kapitlet som utgörs av en tematiserad sammanställning av tidigare forskning. I 

kapitel fem presenteras de för studien valda teoretiska perspektiven. I det sjätte kapitlet 

presenterar studiens resultat och analys under varje tema. Det sjunde och avslutande kapitlet 

innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. Arbetet 

avslutas med referenslista samt bilagor. 
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Bakgrund 

Socialsekreterare har lagar och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet med vård och behandling 

för vuxna missbrukare. De huvudsakliga lagarna som följs i detta arbete är SoL och LVM 

varpå vi valt att presentera dessa närmare i vår studie. Riktlinjerna som socialtjänsten är 

ålagda att följa är socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård vilka 

också presenteras närmare i kommande avsnitt. 

 
Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att öka den enskildes möjligheter att ta del av 

samhällets gemenskap. Vidare ska den arbeta för ekonomisk och social trygghet samt 

jämlikhet i levnadsvillkor för samhällsmedborgarna. En helhetssyn ska genomsyra 

verksamheten, den enskildes eller en grupps problem ska inte enbart urskiljas i förhållande till 

den enskildes närmiljö utan även till den samhälleliga miljön. Vilket medför frågor som 

möjlighet till bland annat sysselsättning och bostad, det handlar således om att nå livskvalitet 

för de enskilda samhällsinvånarna (Nordström och Thunved 2010:37). Grunden för socialt 

arbete utgörs av Socialtjänstlagen (2001:453). Lagens första paragraf, portalparagrafen, 

redogör socialtjänstens övergripande mål samt de värderingar som styr verksamheten, denna 

lyder: 

 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

  – ekonomiska och sociala trygghet, 

  – jämlikhet i levnadsvillkor, 

  – aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. 

    (Socialtjänstlagen kap 1:1)  

 

Socialnämnden i en kommun har ansvar för att missbrukare får vård och hjälp. Vidare åligger 

det socialnämnden att planera vården tillsammans med den enskilde samt att följa upp vården. 

 

9§ Socialtjänsten skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård 
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som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med 

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

       (Socialtjänstlagen kap 5:9) 

 
LVM- Lag(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

Insatser från socialtjänsten är avsedda att bygga på frivillighet och självbestämmande från den 

enskilde. Om detta inte är möjligt reglerar LVM villkoren för att frångå frivillighetsprincipen 

i SoL, det är den enskildes behov av vård som är avgörande. Syftet med vård enligt LVM är 

att bryta den enskildes destruktiva leverne samt motivera till fortsatt frivillig vård. Om det 

finns förutsättningar för detta skall tvångsvården avbrytas omgående. Det åligger då 

socialnämnden att planera den fortsatta vården, behandling och andra rehabiliteringsåtgärder, 

tillsammans med den enskilde (Norström och Thunved 2010:419). 

 

1§ De i 1 kap. 1§ socialtjänstlagen(2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall 

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

missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för 

den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas 

och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag (2005:467). 

   (Lag om vård av missbrukare i vissa fall § 1). 

 

§ 27 Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade 

vården, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM- hemmet för vård 

i annan form. 

 Socialnämnden skall se till att sådan vård ordnas. 

Om det inte längre finns förutsättningar för vård i annan form, får Statens institutionsstyrelse 

besluta att missbrukaren skall hämtas tillbaka till hemmet. Lag (2005:467). 

   (Lag om vård av missbrukare i vissa fall § 27). 

 

§ 28 Innan vård i annan form påbörjas skall socialnämnden, i samråd med den intagne och 

statens institutionsstyrelse, upprätta en plan för den fortsatta vården. Lag (2005:467) 

   (Lag om vård av missbrukare i vissa fall § 28). 
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§ 30 Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och 

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

varaktigt komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467) 

(Lag om vård av missbrukare i vissa fall § 30). 

     

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

År 2007 utkom Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa 

riktlinjer gäller både medicinska och sociala insatser, vilket därmed omfattar kommunernas 

socialtjänst samt landstinget. Att riktlinjerna riktar sig till både kommuner och landsting har 

att göra med att missbruks- och beroendevård omfattar ett stort verksamhetsfält men där 

synsätten skiljer sig, riktlinjerna avser att minska skillnader i hur den svenska missbruks- och 

beroendevården bedrivs (Socialstyrelsen 2007:9). Skillnader i synsätt kan härröras till att 

socialtjänsten i huvudsak utreder psykosociala behov medan landstinget tillgodoser 

medicinska. I riktlinjerna påvisas också att samverkan mellan kommuner och landsting 

bedöms skapa bättre förutsättningar för den enskilde och att samverkan därmed är önskvärt 

(ibid:64). De Nationella riktlinjerna i sig är inte juridiskt tvingande, och vid socialtjänsten 

finns ingen lag som kräver att de arbetar efter evidens däremot påvisas att socialtjänsten enligt 

lag skall erbjuda insatser som håller god kvalité. Socialstyrelsen påpekar att det borde vara 

självklart för alla yrkesgrupper inom missbruksvården att arbeta enligt bästa möjliga 

vetenskapliga kunskap (ibid:28f). Socialstyrelsen menar vidare i riktlinjerna att det inom 

socialtjänsten saknas strukturerad dokumentation och att detta gör att det inte finns tillgång 

till evidensbaserade utvärderingar, de menar vidare att detta försvårar arbetet med att ta fram 

evidensbaserade rekommendationer för socialtjänsten. Detta står enligt socialstyrelsen i 

kontrast till hälso- och sjukvården som har lång erfarenhet av att arbeta enligt evidensbaserad 

kunskap. Som en följd av detta så riktas rekommendationerna i riktlinjerna sig främst mot 

metoder som berör hälso- och sjukvården (ibid:9ff, 28f). 

Riktlinjerna består av 53 rekommendationer, där bland annat obruten vårdkedja och enhetliga 

bedömningar lyfts fram. I huvudsak handlar riktlinjerna om vilka metoder som bör praktiseras 

inom missbruksvård och det påvisas också vilka metoder som bygger på evidens och vilka 

som saknar evidens. Socialstyrelsen påvisar att det huvudsakliga syftet med att ge ut 

riktlinjerna var att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården, vilket innebär att 

rekommenderade metoder enligt dessa skall baseras på evidensbaserad kunskap (ibid:9ff, 20). 
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Metod 

I detta stycke presenterar vi hur vi gått tillväga i vår studie för att tydliggöra för läsaren vilka 

moment som beaktats. Tydliggörande av metod är ett sätt att tillförsäkra studiens transparens, 

vilket innebär att studien skall kunna återskapas av någon annan med samma resultat.   

Arbetsfördelning 

Vi är två författare till detta examensarbete, detta har för oss inneburit att vi skrivit all text 

tillsammans. Vad vi gjort på varsitt håll är transkribering av intervjuerna samt 

litteraturstudier. Detta för att spara tid då båda dessa moment är tidskrävande samt svåra att 

utföra tillsammans. En fördel med att vara två författare är möjligheten till reflektion under 

arbetets gång vilket vi anser höjer kvalitén på arbetet då det är lättare att förhålla sig kritiskt. 

Vidare menar vi att två författare som utgör en undersökartriangulering också höjer studiens 

validitet och reliabilitet (se vidare s.s.11-12). Trots att det varit tidskrävande att skriva all text 

tillsammans så tror vi att detta bidragit till ett bättre flyt i texten samt en konsekvent 

språkhantering. 

 

Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

Vi har valt att ha en kombination av vetenskapsfilosofiska utgångspunkter i vår studie, vilket 

kan benämnas som triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner. Detta har vi gjort utifrån 

att Larsson påpekar att olika typer av triangulering är ett sätt att höja kvalitén i en studie 

(Larsson 2005:109). Vi utgick från en fenomenologisk position då vi ville ta del av 

respondenternas upplevelsevärld i våra intervjuer samt en hermeneutisk utgångspunkt vid 

analysen. Sörensen och Olsson menar att fenomenologi försöker beskriva olika fenomen 

utifrån människors upplevelsevärld och är vanligt inom kvalitativ forskning (Olsson och 

Sörensen 2011:171f). Vi ansåg därmed att en fenomenologisk position vid datainsamlingen 

var av relevans för vår studie, då vår avsikt var att försöka ta del av informanternas 

upplevelsevärld vad gäller den svenska missbruksvården. Sörensen och Olsson påpekar att det 

genom hermeneutisk tolkning är möjligt att förstå en texts innebörd utifrån frågorna hur, vad, 

var och varför (ibid:162). Vidare menar de att det inom den hermeneutiska traditionen, är 

viktigt att förstå relationen mellan del och helhet i insamlat material. De menar att delarna 

utgör en grund för att förstå helheten och att helheten är nödvändig för att förstå delarna (ibid: 

163f). Vi har i vår studie valt att utföra en analys under varje tema som har för avsikt att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Under analysförfarandet försökte vi förstå 

innebörden i intervjuerna med hjälp av frågorna hur, vad, var och varför. 



 
 

8 

Vår förförståelse 

Larsson menar att det vid en fenomenologisk utgångspunkt är av vikt att undersökarnas 

förförståelse inte påverkar utförandet av intervjuerna (Larsson 2005:93). Vidare menar han att 

förförståelsen för ett ämne är viktigt inom den hermeneutiska traditionen (ibid.). Vi anser 

utifrån detta att det är viktigt att redogöra vår förförståelse för det valda ämnet, då vår analys 

utgår från en hermeneutisk position. Vi vill också betona att vi under våra intervjuer har 

försökt förhålla oss neutrala till våra förkunskaper för att inte påverka informanterna. Vi som 

författare till denna uppsats har lite olika erfarenhet inom området missbruksvård men 

gemensamt är att vi under vår studietid kommit i kontakt med socialtjänstens vuxenenhet 

genom vår praktikperiod. Denna erfarenhet har präglat vår syn på vad socialarbetare rollen 

innebär vilket påverkat vårt val av studiens teoretiska utgångspunkter. En av oss har under 

några år varit yrkesverksam inom missbruksvården vilket bidragit till utformandet av studiens 

frågeställningar. Något annat som präglat utformandet av studien är också erfarenheter och 

iakttagelser från missbruksvården och de ekonomiska begränsningar som vi sett påverkar. 

Som yrkesverksam vid ett HVB har en av oss sett hur flertalet placeringar avbryts i förtid som 

en följd av kommuners sparkrav, vilket för klienter ofta renderar i återgång till missbruket. 

Under studiens gång har vi kontinuerligt tagit del av tidigare forskning på området vilket kan 

ha påverkat vår förförståelse och därmed intervjuförfarandet.  

 
Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur rörande studiens frågeställningar har vi sökt i Gävle högskolas 

bibliotekskatalog, databasen sociological abstracts, databasen Libris, Google scholar, Statens 

institutionsstyrelse samt Socialstyrelsens hemsida. De ord vi sökt på, i olika kombinationer, 

är: Behandlingsmetoder 147 träffar, obruten vårdkedja 4 träffar, recovery drug use 169 träffar, 

successive aftercare 81 träffar, socialtjänst och narkomanvård 180 träffar samt 

narkotikamissbruk 18 träffar. Vi har snävat in resultaten genom att endast söka 

forskningsöversikter granskade enligt peer reviewed samt mellan åren 1999 till och med 

2012. Vi vill också påvisa att vi inkluderat en artikel som är publicerad i en tidskrift som ej 

anses vara vetenskaplig, detta då vi ansåg att artikelns innehåll är av stor relevans för vår 

studie. Under litteratursökningen insåg vi att det förekommer vissa svårigheter i att hitta ny 

litteratur på området, då ny forskning rörande missbruksvård tenderar att handla om 

medicinska åtgärder. Utöver detta har vi fått litteratur tips av vår handledare samt använt oss 

av tidigare kurslitteratur. 
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I tidningen alkohol och narkotika har professor i socialt arbete Arne Gerdner Hälsohögskolan 

i Jönköping, skrivit en artikel om den eftersatta eftervården. När vi läste den inspirerades vi 

till att läsa SOU 2004:3 LVM- utredningens betänkande Tvång och Förändring, där man 

kunde läsa vidare om det han skriver i artikeln. Flera av de författare vi funnit i våra 

litteratursökningar fann vi även i referenslistan från utredningen. Vi anser att detta tyder på att 

den litteratur vi använder oss av i vår studie är relevant för ämnet. Vi vill göra läsaren 

uppmärksam på att vi i referenslistan har ett avsnitt som påvisar läst litteratur men som ej 

finns hänvisade i uppsatsen. Detta har vi för att vi är medvetna om att läst litteratur kan ha 

påverkat oss och vårt skrivna ord trots att materialet ej är en del av vår studie. 

 

Våra litteraturstudier har vi delat upp mellan oss för att senare delge varandra innehållet i 

dessa genom utförliga sammanfattningar. Den litteratur som vi valt att inkludera i vår studie 

har båda författarna sedan tagit del av i sin helhet. 

 
Urval av intervjupersoner 

Vi har i vår studie intervjuat fyra socialsekreterare som arbetar vid socialtjänstens vuxenenhet. 

Detta har vi valt att göra utifrån det Patton beskriver som ”purposeful sampling” vilket 

innebär att man söker efter intervjupersoner som är väl insatta i ämnet och därmed kan 

förmedla reflekterande och detaljerade berättelser (Patton 2002:40). Andra kriterier för urvalet 

av informanter har varit: socionomutbildning, minst några års erfarenhet av socialt arbete 

samt att vi har frågat efter socialsekreterare som är vältaliga och som vill dela med sig av sina 

erfarenheter. I sökandet efter passande informanter har vi använt oss av kontakter inom 

socialtjänsten samt har vi tagit kontakt med socialkontor där teamledare förmedlat frågan 

vidare till arbetsgruppen och frivilliga fått delta.  

 

Då kontakt tagits med socialtjänst presenterade vi oss och informerade om studien och dess 

övergripande frågeställningar. Detta för att bereda eventuella informanter möjlighet att tacka 

ja eller nej till att delta. Då vi fått svar från de olika socialkontoren om vilka som ville delta i 

studien skickade vi ett brev med information om studiens syfte, frivilligt deltagande samt 

deras rätt till anonymitet (se bilaga 1). 

 

Datainsamling – intervjuernas upplägg och genomförande 

Intervjuerna genomfördes var och en för sig och det varade mellan 1-1½ timme. Vi 

genomförde intervjun i ett samtalsrum på socialkontoret, där vi inte skulle bli störda av 
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telefoner eller övrig personal. Då det inte fanns något fönster i rummet blev vi heller inte 

distraherade av det som hände utanför. Vi upplever att det var en lugn miljö vilket eventuellt 

bidrog till den avslappnade stämning som infann sig. Intervjuerna spelades in på en diktafon, 

för att sedan transkriberas i sin helhet. Detta för att vi i analysdelen skulle kunna citera 

ordagrant. 

 

I vår studie använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer, med öppna frågor, för 

datainsamlingen.  Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt var att vi ville försöka 

få fram detaljerade beskrivningar över informanternas upplevelse av vård och behandling i 

missbruksvård inom socialtjänsten. Kvale och Brinkman beskriver halvstrukturerade 

intervjuer som en form där man inte har ett givet frågeformulär utan intervjuaren fokuserar på 

vissa teman för att försöka förstå respondentens upplevelsevärld (Kvale och Brinkman 

2009:19,43,139f). Innan vi konstruerade vår intervjuguide läste vi avhandlingar, rapporter, 

artiklar samt annan litteratur inom ämnet för att urskilja viktiga teman på området. Vi hade 

även läst olika teorier för den kommande analysen vilket innebär att studiens ansats är 

abduktiv (jmf Larsson 2005:96). Att vi tagit del av tidigare forskning innan utförda intervjuer 

kan ha påverkat vår förförståelse av ämnet något som vi tvingats vara uppmärksamma på i 

och med studiens fenomenologiska utgångspunkt. Under konstruktionen av intervjuguiden 

byggde vi på studiens två frågeställningar och de fyra teman vi urskilt i tidigare forskning 

som vi ansåg var av relevans för att besvara studiens syfte. Dessa teman var: 

 

 Behandlingsplanering 

 Ekonomi 

 Samverkan 

 Framgångsrika komponenter 

 

Vidare innehöll varje tema tre till fyra förslag på frågor med syfte att ge djupare kunskap 

inom varje ämne (se bilaga 2). Detta utifrån det Kvale och Brinkman benämner som tematiska 

frågor (Kvale och Brinkman 2009:146ff). Vid intervjutillfället deltog båda författarna, en av 

författarna höll i intervjun och den andre observerade. Observatören hade möjlighet i slutet av 

intervjun att följa upp eventuella teman eller frågor som möjligen förbisågs. Detta beredde 

den som höll i intervjun möjlighet att koncentrera sig på informantens berättelse vid 

intervjutillfället medan observatören deltog för att säkerställa kvalitén.     
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Databearbetning, analys- och tolkningsförfarande 

Efter intervjuerna har det inspelade materialet transkriberats, vilket innebär att intervjuerna 

skrivs ned i sin helhet (Olsson och Sörensen 2011:131). Vi fördelade detta arbete så att den 

som observerade intervjun också utförde transkriberingen. Efter detta har vi sedan utfört en 

meningskoncentrering, det innebär att intervjun läses i sin helhet, varefter det görs naturliga 

styckesindelningar utifrån det intervjupersonen berättar. Ur dessa väljs sedan relevanta delar 

ut som kan besvara studiens frågeställningar (Kvale och Brinkman 2009:221ff, Olsson och 

Sörensen 2011:131f). I vårt fall har detta inneburit att vi efter transkriberingen tillsammans 

har suttit och gått igenom det skrivna materialet och med överstrykningspennor markerat med 

olika färger för att kunna urskilja representativa delar. Dessa representativa delar har sedan 

genom meningskoncentrering delats in under studiens fyra teman i form av korta 

sammanfattningar av informanternas svar. Vidare har dessa sammanfattningar förtydligats 

genom väl valda citat. Därefter har delarna analyserats utifrån tidigare forskning på området, 

de lagar och riktlinjer socialsekreterare vid vuxenenheter har att förhålla sig till samt valda 

teorier. Detta tillvägagångssätt utgår från det hermeneutiska synsättet där delarna och helheten 

förutsätter varandra i förståelsen (se även s.s.7-8). 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet inom forskning hör samman med forskarens hantverksskicklighet 

(Bergström och Boréus 2005:33f). Validitets- och reliabilitetsfrågorna är viktiga för att 

säkerställa kvalitén inom forskning (Kvale och Brinkman 2009:263f). Kvalité kan säkras 

genom tillförlitlig kunskap, vilket innebär att kunskapen är kontrollerad, granskad samt att 

den är fri från personliga fördomar. Forskaren måste reflektera över sina egna föreställningar, 

då denne har en förförståelse till studiens ämne, då forskaren är en del av studien och till den 

kunskap som produceras. Detta är avgörande för empirins reliabilitet och studiens 

tillförlitlighet (ibid:260). Larsson hänvisar i sin tur (2005:117) till Patton (1990) som säger, 

att reliabilitet och validitet kan säkerställas genom triangulering. Detta då företeelsen 

undersöks på fler sätt till exempel genom teoritriangulering eller undersökartriangulering 

(Larsson 2005:117). I föreliggande studie har vi använt oss av teoritriangulering genom att vi 

analyserat insamlad data utifrån olika teoretiska perspektiv. 

 

Reliabilitetsbegreppet handlar om att få samma svar vid upprepade mätningar (Larsson 

2005:115ff). Reliabilitet handlar om konsistensen och tillförlitligheten i forskningsresultatet, 

vilket kan undersökas genom konsistensen i svaren eller genom att forskningen reproduceras 
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(Kvale och Brinkman 2009:263). För att detta ska vara möjligt måste studien vara transparent 

och att forskaren redogör för hur denne bearbetat de insamlade materialet detta för att andra 

ska kunna granska de tolkningar som gjorts på materialet (Bergström och Boréus 2005:35f). 

Enligt Kvale och Brinkman handlar reliabilitet även om att intervjuaren måste vara 

uppmärksam på hur denne ställer frågor för att säkerställa tillförlitligheten (Kvale och 

Brinkman 2009:263.) I vår studie har vi försökt att uppnå reliabilitet genom att vi under 

intervjuerna undersökt konsistensen i svaren.  Detta genom att ställa snarlika frågor inom 

samma tema till respondenten. Vi har också utförligt beskrivit hur vi gått tillväga under varje 

moment av studien för att påvisa studiens transparens. Vidare har vi även skrivit ut 

intervjudata vid två tillfällen för att försöka åstadkomma högre reliabilitet. Detta är en form 

av undersökartriangulering då båda författarna utfört intervjuer samt skrivit ut och analyserat 

det insamlade materialet.  

 

Validitet inom kvalitativ forskning hänför sig till om vald metod undersöker det man avser att 

undersöka i studien (Kvale och Brinkman 2009:264). För att säkerställa validiteten i en studie 

är det viktigt att erhålla rika och täta beskrivningar av fenomenet som undersöks från 

intervjupersonen (Larsson 2005:117). Forskaren bör beakta validitetsbegreppet genom hela 

forskningsprocessen vilket innebär att det skall genomsyra hela arbetet från 

problemformulering till slutgiltig rapport (Kvale och Brinkman 2009:266ff). Validera är att 

kontrollera, detta innebär att forskaren genom forskningsprocessen skall vara observant på 

risker för bias och för att detta skall undvikas skall alla steg i forskningsprocessen 

kontrolleras. Att kontrollera forskningsresultat kan enligt Kvale och Brinkman ske på flera 

olika sätt där bland annat triangulering och inhämtande av feedback från informanter nämns 

(ibid:268ff). Validera är att ifrågasätta, Kvale och Brinkman menar att ifrågasätta är en del av 

valideringen, med detta avses frågan ”vad”? (ibid:270). Det betyder att det är upp till 

forskaren att ställa frågan vad till materialet under forskningsprocessen. Vidare menar Kvale 

och Brinkman att frågan inte behöver besvaras med en objektiv sanning för att svaret skall 

kunna valideras, frågan kan ändå ge valida svar på en persons upplevelsevärld (ibid.). 

Validera är att teoretisera, Kvale och Brinkman beskriver hur det inom forskning är viktigt att 

verifiera tolkningar i en studie och att detta också handlar om studiens validitet (ibid:271). För 

att säkerställa validitet i vår studie har frågorna i intervjuguiden utformats så att de skall vara 

relevanta för ämnet. Vi har under hela processen ifrågasatt studiens forskningsfrågor samt 

frågorna i intervjuguiden för att se om frågorna är relevanta för studiens syfte. Under 

intervjuerna har vi tänkt på att använda oss av återkoppling, detta för att kontrollera att vi 
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förstått respondenten rätt. Vidare har vi strävat efter att få täta beskrivningar av 

respondenterna.  

 

Att generalisera kvalitativa studier kan vara förbundet med svårigheter då studierna ofta är 

små och omfattar få deltagare (ibid:280). Vidare påpekar Kvale och Brinkman att om man har 

en önskan att generalisera kanske det är mer relevant att beakta om den producerade 

kunskapen kan överföras till liknande situationer än att sträva efter en allmängiltighet. Vidare 

belyser de olika sätt att generalisera, bland annat naturalistisk generalisering vilket innebär att 

kunskap uppnås genom erfarenhet, en tyst kunskap, vilken kan verbaliseras och övergå till 

uttrycklig kunskap (ibid:280f).  Genom utförda intervjuer i studien är vår tro att vi har lyckats 

synliggöra en tyst kunskap genom de erfarenheter som informanterna besitter. Detta torde 

utgöra en grund för naturalistiskt generalisering. 

 

Etiska överväganden 

En viktig aspekt inom forskning är att beakta det etiska perspektivet vilket Kvale och 

Brinkman menar ska finnas med i hela forskningsprocessen (Kvale och Brinkman 2009:77). 

Vidare menar Kvale och Brinkman att en studie som baseras på intervjuer kräver att 

undersökaren beaktar de moraliska aspekterna. Med detta menas att undersökaren skall se sig 

som ett verktyg under intervjun vilket förutsätter god kunskap om sig själv, då dennes 

integritet, erfarenhet och kunskap kommer att påverka resultatet (ibid:90f). I vårt fall har detta 

inneburit att vi försökt vara uppmärksamma på hur vi som människor med våra erfarenheter 

och vår kunskap också påverkat resultatet av intervjuerna.  

 

Kvale och Brinkman lyfter frågan om en studies värde och menar att detta kontra de risker 

som informanterna utsätts för är en fråga som bör beaktas (ibid:78, 89f). Vi övervägde i vår 

studie riskerna med att informanterna får uttala sig om samverkan och ekonomi. Men ingen 

av respondenterna uttalade sig så kontroversiellt att det utgjorde en risk. Vi vill göra läsaren 

uppmärksam på att det som framkommer under analysen rörande dessa områden är våra 

tolkningar av deras utsägelser. Vidare har vi meddelat informanterna om att de kan välja att 

inte besvara frågor de finner obekväma. 

 

Andra etiska aspekter som beaktas i vår studie är informerat samtycke, detta då vi informerat 

om studiens syfte, upplägg samt frivilligt deltagande för informanterna innan de samtyckte till 

att delta. Vidare har vi beaktat anonymitet och konfidentialitet i studien, detta genom att inte 
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skriva ut var socialsekreterarna arbetar samt utesluta kommentarer och platser som avslöjar 

detsamma. Namnen som förekommer i det utskrivna materialet är fingerade för att skydda 

informanternas identiteter. Det inspelade materialet samt det som skrevs ut genom 

transkriberingen förvarades under arbetet med studien inlåst i ett kassaskåp så att obehöriga ej 

hade möjlighet att ta del av materialet. Efter att studien färdigställts förstördes både inspelat 

och utskrivet material. 

 

Studiens avgränsningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska 

missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta innebär att vi medvetet exkluderat att 

undersöka hur klienterna ser på frågan. Vi har även valt att exkludera andra yrkeskategorier 

som arbetar inom missbruksvården då vi ansåg att detta skulle bli alltför omfattande inom 

ramen för ett examensarbete. Då syftet endast fokuserar på hur socialsekreterare ser på den 

svenska missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar har vi under intervjuerna inte heller 

inkluderat frågor rörande andra arbetsuppgifter inom socialtjänstens vuxenenhet.  
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Tidigare forskning 

Vi har i nedanstående stycken systematiserat tidigare forskning till studiens fyra teman. Den 

forskning vi valt att redovisa i vår studie har visat sig vara relevant för flera av studiens teman 

varpå vissa studier förekommer vid flertalet tillfällen. I tidigare studier som vi funnit rörande 

missbruksvården är ofta återkommande teman samverkan, sammanhängande vårdkedja och 

ekonomi. Det påvisas i flera studier att långsiktighet, uthållighet och planering är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller alkohol- och narkomanvård. Andra faktorer som ofta nämns 

är relation till behandlare, utbildning, arbete, bostad och nätverk. Flera av dessa faktorer ses 

som särskilt viktiga när det gäller att bibehålla drogfrihet efter behandling. I den tidigare 

forskningen vi granskat har vi kunnat urskilja vissa teman som vi ser som särskilt viktiga för 

vår studie, dessa är behandlingsplanering, ekonomi, samverkan och framgångsrika 

komponenter. Under temat ekonomi kan valda studier ses som något gamla då den nyaste är 

från 2004. Anledningen till detta kan vara att forskning inom missbruksområdet idag tenderar 

att handla om medicinska åtgärder, vilket berör andra ekonomiska aspekter än de som är 

aktuella för vår studie. 

 

Behandlingsplanering 

I betänkandet av LVM- utredningen SOU 2004:3 påvisar man att planering är av stor vikt när 

det gäller missbruksvård men samtidigt påpekas också att det uppenbarat sig att det ofta är 

ekonomin som får styra vårdvalet (SOU 2004:3:424ff, 410). I denna påpekas också vikten av 

en sammanhängande vårdkedja där planering skall ske tidigt vid placeringen, planeringen 

skall ske med socialsekreteraren, LVM- hemmet och den enskilde (SOU 2004:3:424ff). 

Kristiansen och Svensson påvisar att samordning mellan olika instanser är viktig vid 

planering. De menar att sjukvården tar emot personer för avgiftning trots att ingen vårdplan 

med uppföljande insatser finns medan andra som har en upprättad vårdplan får vänta på 

avgiftning (Kristiansen och Svensson 2003:40). Vidare menar de att det sannolikt är bristerna 

i eftervården, inte brister i vårdprogrammen, som leder till att många återfaller i 

missbruk(ibid:71). Det lyfts också att när brukarna varit på avgiftning och behandling var 

livsvillkoret beträffande bostadslöshet och sysselsättning oförändrat (ibid:25). 

 

Ekendahl påpekar att socialtjänsten genom lagstiftning är skyldig att bistå med eftervård för 

människor som varit tvångsvårdade. Detta innebär att socialtjänsten skall hjälpa människor till 

ordnad bostad och arbete eller utbildning efter utskrivning samt att det finns någon form av 
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stöd i vardagen (Ekendahl 2009:260). Vidare lyfter Ekendahl att den svenska tvångsvården 

ses som otillräcklig när det gäller att få människor att inte återfalla i missbruk (ibid:261). 

 

Hedman- Lindgren (2005) lyfter när hon hänvisar till Gunnar Albinssons studie ”Stödinsatser 

och brottslighet efter utskrivning från ett särskilt ungdomshem” att det är av största vikt att 

institutionsbehandling följs upp när personen återvänt hem. Om ingen förändring sker i 

hemmiljön eller familj och kamratrelationer är risken stor att den förändring som påbörjats 

vid behandlingen inte blir bestående (Hedman- Lindgren 2005:20f). Detta går att jämföra med 

det McIntosh och McKeganey påvisar i sin studie där informanterna berättar att en flytt från 

orten var ett sätt att avhålla sig från droger. De menade att skapa ett avstånd både socialt och 

fysiskt från det tidigare umgänget är ett sätt att undkomma frestelser och pressen. Vidare 

menade de att sysselsättning är en viktig faktor för fortsatt drogfrihet (McIntosh och 

McKeganey 2000:180ff).  

 

Ekonomi 

Ekonomi inom missbruksvård diskuteras av flera författare där Kristiansen påpekar att 

missbruksvården är en viktig samhällsfråga som inte kan avstås som en följd av ekonomiska 

svårigheter (Kristiansen 1999:47) I betänkandet av LVM- utredningen SOU 2004:3 påpekas 

att det uppenbarat sig att det ofta är ekonomin som får styra vårdvalet vilket i allt större 

utsträckning styrs mot öppenvårdsinsatser och att antalet institutionsplaceringar minskar. Det 

framkommer också att unga narkomaner i högre grad institutionsplaceras än personer med 

långvarigt alkoholmissbruk (SOU 2004:3:410ff, 416ff).  

 

Kristiansen och Svensson i sin tur menar att vårdköerna inom den svenska missbrukarvården 

är långa, bland annat som en följd av för få avgiftningsplatser, dåligt utbyggd öppenvård samt 

att kommunerna avstår från att bevilja behandling vid institutioner (Kristiansen och Svensson 

2003:38). Vidare menar författarna att det inom socialtjänsten skett ett paradigm skifte. Under 

åttiotalet fick alla som ville vård de som inte ville försökte socialsekreterarna motivera till 

vård. Det fanns också en väl utbyggd LVM vård att använda sig av vid behov. Under 

nittiotalet förändrades detta till öppenvård med olikartade inslag och intensitet. Från att det 

tidigare var socialsekreterarens uppgift att söka upp missbrukare och försöka motivera dem 

till vård, blev det klientens uppgift att bevisa för socialsekreteraren att de hade motivation och 

behov av vård. Socialtjänstens uppgift blev att leda bort vården från dyr 

institutionsbehandling mot öppenvård (Kristiansen och Svensson 2003:37).  
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Samverkan 

Samverkan mellan olika samarbetspartners runt missbrukaren lyfts fram som viktigt i flera 

tidigare studier, det påvisas att det behövs en helhetsbild i samhället där socialtjänst, 

kriminalvård, Statens institutionsstyrelse (SiS) samt hälso- och sjukvården samverkar för att 

på bästa sätt hjälpa dessa klienter (SOU 2004:3:405ff, Kristiansen och Svensson 2003:40). 

Vidare påpekas i SOU 2004:3 vikten av en sammanhängande vårdkedja vilket även påvisas 

av Hedman- Lindgren (2005) när hon hänvisar till Gunnar Albinssons studie ”Stödinsatser 

och brottslighet efter utskrivning från ett särskilt ungdomshem” som menar att missbrukare 

har större möjligheter att bli fri från sitt missbruk om en obruten vårdkedja upprätthålls samt 

att institutionsbehandling följs upp när personen återvänt hem (SOU 2004:3: 424ff, Hedman-

Lindgren 2005:20f).  

 

Ekendahl har utfört en kvalitativ undersökning med klienter för att se hur de upplever stödet 

från socialtjänsten efter institutionsvård (Ekendahl 2009:260ff). Vad som framkommer i 

studien är att få brukare anser sig få den hjälp eller det stöd de behöver efter att ha varit 

tvångsomhändertagna och att de upplever att de ofta ”kommer ut” till ingenting (ibid:262ff). 

Detta stämmer väl överens med det Kristiansen och Svensson påvisar i sin studie. Enligt dem 

anser människorna som deltog i studien att även om deras liv i missbruket kantas av svek, 

lidande och sjukdom så innehåller det också någon form av sysselsättning, ett socialt liv och 

en upplevelse av att de har kompetens (Kristiansen och Svensson 2003:24ff). En 

missbruksidentitet står i kontrast mot ett ”vanligt” liv där de saknar sysselsättning, känner sig 

ensamma och upplever att de är obehövliga. I ett sådant perspektiv kanske ett liv med droger 

är mer lockande än ett liv utan (ibid.). 

 

Framgångsrika komponenter 

Betydelsen av behandling för narkotikamissbruk diskuteras av Kristiansen och han menar att 

det är svårt att avgöra vilken behandlingsmetod eller vilka faktorer i en viss behandling som 

egentligen ger effekt (Kristiansen 1999:44ff) Detta påstående stöds av dodofågelhypotesen 

som menar att olika typer av behandlingsinterventioner har liknande effekt (Socialstyrelsen 

2011:21).  

 

I tidigare forskning framträder dock vissa komponenter som tycks vara av relevans för 

framgångsrik missbruksbehandling. I SOU 2004:3 påvisas bland annat att långsiktighet, 

uthållighet och planering ses som särskilt viktiga framgångsfaktorer (SOU 2004:3:424ff). En 
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annan viktig komponent för fortsatt drogfrihet för människor som missbrukat alkohol eller 

narkotika lyfts av Ekendahl som menar att en fungerande eftervård är av stor relevans 

(Ekendahl 2009:261).  

 

Trots att Kristiansen menar att det är svårt att avgöra vilka faktorer inom en 

behandlingsmetod som ger effekt påvisar han ändå att behandlingstidens längd samt relation 

mellan behandlare och klient tycks påverka resultatet (Kristiansen 1999:44ff, 46f). 

Dodofågelhypotesen menar också att denna allians är av större vikt för ett framgångsrikt 

behandlingsresultat än själva interventionen (Socialstyrelsen 2011:10). Betydelsen av relation 

mellan klient och behandlare lyfts också av Hedman- Lindgren (2005) när hon hänvisar till 

Gunnar Albinsson studie ”Stödinsatser och brottslighet efter utskrivning från ett särskilt 

ungdomshem”, som tar det ytterligare ett steg när hon påvisar att denna relation också är 

viktig efter vårdvistelsen. Hon menar att denna upparbetade relation kan fungera som stöd för 

klienten efter utskrivning (Hedman- Lindgren 2005:20f).  

 

Hedman- Lindgren påpekar också att en obruten vårdkedja skapar större möjligheter för 

missbrukare att lyckas med sin behandling(ibid.). Kristiansen och Svensson i sin tur menar att 

tre teman går att urskilja som nödvändiga för klara av ett liv utan droger. Trygghet– bostad 

och ett socialt nätverk utanför drogkretsen. Meningsfullhet- finna en mening med livet, en ny 

livsstil samt någon form av sysselsättning för att fylla vardagen med. Värdighet- att få 

upprättelse som samhällsmedlem, respekt från omgivningen (Kristiansen och Svensson 

2003:40ff, 73). Detta styrks genom den studie som genomfördes av McIntosh och 

McKeganey, där det framkommer att individer som vill sluta missbruka har större chans att 

klara detta om de bryter all kontakt med missbruksvärlden samt hittar en meningsfullhet i 

tillvaron (McIntosh och McKeganey 2000:179ff).  
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Teoretiska perspektiv 

I vår studie har vi utgått från teorierna Socialkonstruktionism, Rollteori samt Human service 

organizations för att analysera och tolka empirisk data. Vi menar att dessa teorier faller väl 

samman med vårt syfte och våra frågeställningar då de kan hjälpa oss att förklara hur 

socialsekreterarens syn på vård och behandling i missbruksvård präglas av den sociala kontext 

de befinner sig. 

 
Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är enlig Payne en teori som uppenbarar sig i samspel mellan människor 

men som också till stor del grundar sig i historisk, kulturell och social kontext (Payne 

2005:97f). Payne påvisar att i socialt arbete utgörs socialkonstruktion av flera sociala 

strukturer och individuella deltagare som samspelar med varandra. 

 

Vidare menar Payne att det sociala arbetet alltid konstrueras utifrån tre faktorer: klient, 

socialarbetare och social myndighet (ibid:43). Han menar också att när klienter och 

socialarbetare möts konstrueras socialarbetarrollen utifrån klientens yrkesmässiga 

förväntningar på vad rollen innebär, detta sker utifrån sociala processer och samhälleliga 

uppfattningar (ibid:45). Payne menar också att även om klienter konstrueras genom det 

sociala arbetets uppdrag och innehåll så bidrar de även till det sociala arbetets konstruktion 

genom en reflexiv process (ibid:45f). Det sociala arbetet sker oftast i en organisatorisk 

kontext som är konstruerad för specifika ändamål till exempel en social myndighet. Inom den 

organisatoriska kontexten finns sociala relationer som har olika former av sociala 

konstruktioner vilka påverkar det sociala arbetet (ibid:47).  

 

Payne lyfter också att den organisatoriska kontext i vilken sociala myndigheter återfinns 

påverkas av ekonomiska, politiska och organisatoriska faktorer. Dessa i sin tur påverkar de 

socialsekreterare som arbetar där vilket indirekt påverkar klienterna (ibid.). Vidare beskriver 

Payne hur strukturer påverkar mänskligt beteende genom så kallad struktur determinism, 

vilket innebär att människor agerar på ett förutbestämt sätt utifrån den struktur de befinner sig 

(ibid:239f). 

 

 Alvesson och Sköldberg i sin tur menar att mänskligt handlande skapar en social ordning 

som innehåller olika institutioner. Vidare menar de att institutionaliseringen sker utifrån 

habitualisering som är en form av vanemässiga handlanden av individer. Det innebär att 
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människor tenderar att upprepa tidigare handlingar i liknande situationer (Alvesson och 

Sköldberg 2008:85f). Vidare menar Alvesson och Sköldberg att olika typer av institutioner 

medför en form av social kontroll (ibid:86). 

 

Rollteori 

Rollteori enligt Payne handlar om hur människors tolkningar och förväntningar styr deras 

ageranden och deras sätt att tolka andra i interaktion (2005:246). I den så kallade 

strukturfunktionalistiska rollteorin menar han att människor har olika roller i olika sociala 

strukturer. Vidare menar han att detta innebär att olika förväntningar och beteenden hör ihop 

med den rollen (ibid:246f).  

 

Genom att beskriva den dramaturgiska rollteorin menar Payne att roller är människans sätt att 

leva ut de förväntningar andra har på en viss social status. Detta påverkar hur människor 

uppträder, vilken information som förmedlas samt hur detta uppfattas av andra (ibid:247). 

Detta påvisas av Goffman då han beskriver hur en individs agerande i en situation kommer att 

påverka hur andra människor som närvarar kommer att definiera situationen i efterhand. Han 

menar att människor agerar på ett speciellt sätt för frammana vissa reaktioner hos andra 

människor och att detta kan ske både medvetet och omedvetet. Vidare menar Goffman att ett 

visst agerande hos människor också är ett uttryck för traditioner inom det sammanhang 

agerandet utförs (Goffman 1959:15).  

 

Vidare menar Payne att den strukturfunktionalistiska rollteorin och den dramaturgiska 

rollteorin kan ”hjälpa” oss att uppfatta och tolka vissa beteenden som rollkonflikt och roll 

förvirring. Rollkonflikt kan uppstå när förväntningar från andra inte stämmer överens med ens 

egna förväntningar och/eller att andras förväntningar på individen skiljer sig åt (intra- 

rollkonflikt). Rollförvirring innebär att individen förstår de olika förväntningarna som finns 

på rollen och accepterar dessa, men de upplevs som oförenliga, vilket kan leda till att 

personen blir osäker på hur han/hon ska agera (Payne 2005:247f).  

 

Svedberg i sin tur beskriver formella roller, till exempel socialsekreterare, som 

uppgiftsorienterade och menar att de kan delas in som strukturella och systematiska 

(Svedberg 2007:155). Strukturella roller innebär att rollinnehavaren har skyldigheter och 

rättigheter som följer med rollen och de systematiska påvisar rollinnehavarens funktion i ett 

professionellt samspel. Det innebär att rollinnehavaren har till uppgift att se till systemets 
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bästa i sina ageranden (ibid:155f). Vidare beskriver Svedberg hur formella roller innehar en 

del ålagd av den organisation denna arbetar för men att samma roll också tillskrivs attribut av 

omgivningen samt själv anskaffar sig attribut utifrån rollen (ibid:227). Om diskrepans råder 

mellan dessa olika delar uppstår en rollkonflikt då rollinnehavaren har svårt att leva upp till de 

olika förväntningar och krav som ställs från omgivningen. En rollkonflikt kan också uppstå då 

en person i sitt yrke innehar olika roller med olika lojalitet vilket innebär en lojalitetskonflikt, 

vid en sådan konflikt tvingas rollinnehavaren att välja sida (ibid:227f). Vidare belyser 

Svedberg intressekonflikt och menar att detta sker då olika intressen ställs mot varandra och 

där parterna har oförenliga mål. Han menar också att intressekonflikter ofta hänger samman 

med värdekonflikt, vilket innebär att olika prioriteringar görs utifrån olika värderingar. Detta 

handlar ofta om etiska frågor där maktordning är av stor relevans (ibid:228). 

 

Human service organizations 

Socialarbetare kan ses ha att förhålla sig till ett dubbelt uppdrag i sitt yrke. Detta påvisar 

Johansson (2002:14) när han hänvisar till det Kouzes och Mico (1979) säger om human 

service organizations. De menar att organisationer består av tre olika domäner: politik, 

administration och serviceprofession och att de inom dessa råder organisationsprinciper, 

normer och framgångskriterier som är oförenliga. Genom förhandlingar och kompromisser 

måste dessa domäner samordnas (Johansson 2002:14). Johansson påpekar att 

gräsrotsbyråkrater är underställda förvaltningens regler och förordningar. Samt att de i sitt 

arbete möter klienter vars behov ska utredas, bedömas och åtgärdas och att de i det arbetet har 

stor handlingsfrihet och beslutsbefogenhet (ibid:15).  Detta menar han leder till att 

gräsrotsbyråkraten befinner sig i en konflikt mellan de regler och förordningar de har att följa 

samt att de i varje möte med den enskilde ska ta hänsyn till dennes specifika situation 

(ibid:15). Vidare påvisar Johansson att det förekommer processer inom organisationer som 

leder till att gräsrotsbyråkraten förhindras att tänka och agera förståndigt och metodmedvetet. 

Han menar att detta framför allt uppkommer på grund av den oproportionerliga 

resursfördelningen som råder mellan de problem socialarbetaren har att lösa och de medel 

som finns till förfogande (ibid:24). 
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Resultat och analys 

Denna del inleds med en kort presentation av studiens informanter, information som kan 

avslöja informanternas identitet utesluts och namnen är fingerade. I avsnittet som sedan följer 

har vi valt att redovisa resultaten av empirin genom korta sammanfattningar som styrks med 

väl valda citat under varje tema. Sedan kopplas detta mot tidigare forskning, de lagar och 

riktlinjer socialsekreterare vid vuxenenheter har att förhålla sig till, samt mot våra valda 

teorier i en analysdel som följer under varje tema.  

 
Presentation av informanter 

Kim: Arbetar vid socialtjänstens vuxenenhet i en mindre stad i mellan Sverige. Har arbetat 

med missbruksfrågor under något år, besitter sedan tidigare kunskap på området. 

Charlie: Arbetar som teamledare för socialtjänstens vuxenenhet i en mellanstor stad i södra 

Norrland. Har arbetat inom socialtjänsten under många år och har stor erfarenhet av arbete 

med missbruksfrågor. 

Sam: Arbetar som handläggare vid vuxenenheten i en mellanstor stad i södra Norrland. Har 

arbetat med missbruksfrågor under några år, men har tidigare arbetat med andra frågor inom 

kommunen. 

Robin: Arbetar vid socialtjänstens vuxenenhet i en mindre stad i mellan Sverige. Har arbetat 

inom socialtjänsten under mycket lång tid med varierande arbetsuppgifter. Har arbetat med 

missbruksfrågor under många år och besitter stor erfarenhet och kunskap på området. 

 

Resultat tema 1: Behandlingsplanering 

Flertalet av informanterna menar att behandlingsplanering är en stor del av arbetet vid 

socialtjänstens vuxenenhet och en mycket viktig del. Nedan följer svaren från några av 

informanterna på frågan rörande vikten av behandlingsplanering: 

 

Charlie: Behandlingsplanering handlar om att människor får rätt insatser utifrån sina behov 

och det vi får fram genom bra utredningar, där vi tittat på helheten. 

 

Kim: Behandlingsplanering för klienten är jätteviktig, idag fungerar de ju så att en klient 

kommer hit och gör en ansökan och jag gör en utredning och så beviljar jag en insats. Det 

tror jag är jätteviktigt att det blir klart för klienten, det här är vad vi vill uppnå, det här är 

målet, syftet med den här behandlingen.  



 
 

23 

Sam: Ja det är en förutsättning för att man skall lyckas att man känner att man fått påverka 

och varit med i planeringen från början. Sen kanske man inte till 100 % alla gånger kan säga 

ja och amen till vad klienten vill, så är det, men oftast brukar man komma överens. 

Sam: Att man tillsammans med klienten, under utredningstiden har gjort en bra inventering 

av hur läget ser ut. 

 

Vidare framkommer under intervjuerna att informanterna menar att de har att förhålla sig till 

socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård vad avser behandlingsplanering. Riktlinjerna som 

utkom 2007 har enligt informanterna stor betydelse för socialtjänstens arbetssätt med 

missbruksvård idag. 

 

Charlie: Vi jobbar utifrån nationella riktlinjer idag naturligtvis, som vi är ålagda att göra, 

och då börjar vi alltid med att göra en ASI, på dem som kommer för att få en helhetsbild och 

se olika hjälpbehov. 

 

Robin: Ja det är bestämt uppifrån att det ska vi arbeta utifrån. Ja nationella riktlinjerna säger 

att vissa saker skall göras på det här sättet. För mig är det samma sak alltihop! Jag har 

jobbat så länge, så det är ingen skillnad. Ja det är såhär, förr var det på ett sätt, nu är det på 

ett annat sätt och nu ändrar de igen, så är det. Och jag anser att det visar att det är så svårt 

att komma till rätta med det här problemet. För det finns inget som passar alla, du kan inte ta 

en grej och säga såhär, detta passar er. 

 

Det framkommer också under intervjuerna att informanterna anser att det gått trender i 

samhället vad gäller valet av behandlingsform där 12- stegs behandlingar länge varit den 

rådande modellen. Idag menar informanterna att det blir allt viktigare att behandlingsmetoder 

som väljs skall vara evidensbaserade och att även detta påpekas i de riktlinjer 

socialsekreterare har att arbeta utifrån.  

 

Sam: I våra utredningar har vi fått en ny ruta som lyder, vad säger vetenskapen? Det är 

jättebra att ha en sådan överskrift för då tvingas man att reflektera över detta, vad är det som 

gäller och vad säger forskningen? 
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Kim: Evidens betyder inte att det utesluter andra saker också, det tycker jag vi ska komma 

ihåg. Det är människor som vi jobbar med, det individer som kan behöva olika saker i olika 

situationer, det får vi inte glömma bort. 

 

Charlie: Man har börjat titta på mer på missbruksvården och det är inte bara ett koncept utan 

människor är så olika och vi tittar väldigt individuellt vad vårdbehoven är. 

 

Andra faktorer som lyfts under temat behandlingsplanering under intervjuerna var att det är 

av stor vikt att det finns planering efter behandlingen där bostad och sysselsättning lyfts fram 

som särskilt viktigt. Flera av informanterna menar att många klienter har en önskan om att 

flytta från hem kommunen för att bibehålla drogfrihet något som informanterna inte ansåg var 

av relevans vid behandlingsplanering. Följande citat lyfter detta ämne: 

 

Sam: Det gäller att man har de här grundläggande sakerna, att man har någonstans att bo, 

någon form av sysselsättning och ett nätverk som man kan ta kontakt med. Det är 

grundläggande i det hela. 

 

Charlie: Exakt så är det! Man måste ha en grundläggande trygghet annars spelar ingenting 

någon roll. 

 

Kim: Det är ju inte bara här och nu å sen är det slut utan ofta står det med i vårdplanen att 

ett eget boende och sysselsättning är liksom målet när vistelsen på behandlingshemmet är 

klar. Så att vi försöker planera ut, slussa ut människor mot eget boende och egen 

sysselsättning när de går från behandling.  

 

Robin: En stor del är naturligtvis att trivas med tillvaron. Det är bevisat att boende och 

gemenskap är en stor del i tillvaron, som gör att det går lättare att bli nykter och drogfri. 

 

Robin: De säger att de inte kan vara kvar i kommunen för alla missbruksvänner, men då 

säger jag, inte ska väl du bry dig om dem du ska väl bli nykter för din egen skull. 

 

Charlie: Alltså egentligen så tror jag inte att det spelar någon roll. För det spelar ingen roll 

vart de hamnar så om man inte vill vara nykter så hittar de likasinnade på något sätt. 
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Sam: Ja det är klart att det finns en risk för det, så är det ju. Men om man går in i behandling 

och tar det på allvar så, med hjälp av personalen så kan man nog hålla det åt sidan också.  

 

Analys tema 1: Behandlingsplanering 

I forskning vi hittat runt behandlingsplanering framkommer bland annat att planering är av 

stor vikt vid missbruksvård. I nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård påpekas 

att dessa bland annat kom till för att minska skillnader i hur missbruks- och beroendevård 

bedrivs (Socialstyrelsen 2007:9). Payne påvisar att socialt arbete alltid konstrueras utifrån tre 

faktorer: klient, socialarbetare och social myndighet. Vidare menar han att socialarbetarrollen 

konstrueras utifrån de yrkesmässiga förväntningar klienten har på socialarbetaren och att detta 

sker utifrån sociala processer och samhälleliga uppfattningar (Payne 2005:43ff). Detta kan 

knytas till att socialarbetare i yrkesutövningen har att förhålla sig till lagar och riktlinjer. Detta 

sker bland annat utifrån nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och det skulle 

kunna ses som att dessa är formade ur sociala processer och samhälleliga uppfattningar på hur 

arbetet skall bedrivas. Vidare kan man utifrån det Payne beskriver förstå att klienter som 

söker hjälp vid socialtjänstens vuxenenhet har vissa förväntningar på de som arbetar där 

utifrån samma processer och uppfattningar. 

 

I nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård påpekas att det huvudsakliga syftet 

med att ge ut riktlinjerna var att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården, vilket 

också innebär att rekommenderade metoder enligt dessa skall baseras på evidensbaserad 

kunskap (Socialstyrelsen 2007:20). Socialkonstruktionism enligt Payne uppenbarar sig i 

samspel mellan människor men är ett synsätt som också till stor del grundar sig i historisk, 

kulturell och social kontext (Payne 2005:97f). Evidens kan ses som ett socialt konstruerat 

fenomen och grunden till varför evidens anses vara viktigt skulle utifrån detta synsätt kunna 

vara en direkt följd av att det utifrån historisk, kulturell och social kontext framställs så. 

Vidare skulle man utifrån detta synsätt kunna påvisa att evidens endast är synligt i ett socialt 

samspel mellan människor. Strukturfunktionalistisk rollteori enligt Payne i sin tur påpekar att 

människor har olika roller i olika social strukturer och att detta innebär att olika förväntningar 

och beteenden hör ihop med rollen (Payne 2005:246f). För att knyta detta till vad en av 

informanterna säger om evidens skulle det vara möjligt att se att trots att evidens ses som 

viktigt utifrån rollen som socialsekreterare så har denne också en roll i andra sociala strukturer 

där evidens inte ses som lika viktigt. Det innebär att olika sociala strukturer innebär olika 

förväntningar och beteenden. 



 
 

26 

 

I tidigare forskning som vi tagit del av har det framkommit att socialtjänsten skall hjälpa 

människor till ordnad bostad och arbete eller utbildning efter utskrivning från behandling, 

samt att det skall finnas någon form av stöd i vardagen. Detta framkommer också i LVM § 30 

som påvisar att socialnämnden aktivt skall verka för att klienten efter vårdvistelse får hjälp 

med bostad, någon form av sysselsättning samt personligt stöd, för att bibehålla drogfrihet. I 

en studie har undersökarna funnit att, flytta från orten för tidigare missbrukare har varit ett sätt 

att hålla sig från droger. Det framkommer också att skapa ett avstånd både socialt och fysiskt 

från det som hör samman med ett missbruk är ett sätt att blir fri olika former av frestelse eller 

press från gamla drogrelaterade kontakter. Andra saker som framkommer i tidigare forskning 

är att någon form av sysselsättning är en viktig faktor för fortsatt drogfrihet. Payne påvisar att 

när klienter och socialarbetare möts konstrueras socialarbetare rollen utifrån klientens 

yrkesmässiga förväntningar på rollen, detta sker utifrån sociala processer och samhälleliga 

uppfattningar (Payne 2005:45). Detta kan kopplas till socialsekreterares vilja att tillgodose 

klienters grundläggande behov så som bostad utifrån att detta kan ses som dennes 

förväntningar på socialarbetare. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas dessa 

förväntningar genom det rådande samhällsklimatet samt genom interaktion mellan människor. 

Det skulle också kunna förklara att det är det rådande samhällsklimatet som skapar de lagar 

och riktlinjer socialsekreterare har att förhålla sig till i arbete med missbruksvård. Vidare 

beskriver Payne genom Goffmans dramaturgiska rollteori hur roller är människans sätt att 

leva ut de förväntningar andra har på en viss social status. Han menar att roller påverkar hur 

människor uppträder, vilken information som förmedlas samt hur det uppfattas av andra 

(ibid:247). Goffman i sin tur påpekar att ett visst agerande hos människor också är ett uttryck 

för traditioner inom det sammanhang agerandet utförs (Goffman 1959:15). Hur 

socialsekreterare ser på sina klienters önskningar och vilja kan ses som ett uttryck för de 

traditioner som skapats i det sammanhang socialtjänsten innebär. Det skulle kunna innebära 

att socialsekreterares agerande är ett sätt att leva ut den sociala organisationens förväntningar 

på yrkesrollen. Detta i sin tur skulle kunna innebära att den information som förmedlas inte är 

den enskilde socialsekreterarens egna åsikter utan en form av att leva ut organisationens 

förväntningar. 
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Resultat tema 2: Ekonomi 

Det framkommer under intervjuerna med de olika socialsekreterarna vi mött att ekonomin 

absolut påverkar arbetet med missbruksvård då socialtjänsten är en politiskt styrd organisation 

detta kan bland annat styrkas genom följande citat: 

 

Robin: Inom den somatiska vården pratar man öppet om ekonomi, men inte inom socialt 

arbete. Det blir lite som att man ska skämmas, varför inte säga det med öppna kort? Det här 

kostar si och så mycket, ”Så jävlar i dig om du går ut och pundar igen. 

 

Sam: Visst är det så att det finns ekonomiska aspekter i allt det här, det finns inte obegränsat 

med resurser till missbruksvården. 

 

Charlie: Ansöker man om vård och behandling externt någonstans då är det lite styrt av AU 

då har vi ingen delegation, det måste utredas och sen gå upp med det i arbetsutskottet. 

 

Kim: Men det är inte lättvindigt och dem tittar ju på pengarna så är det ju och dem tittar även 

på fler saker än bara behovet.  

 

Charlie: Alltså det, finns behovet så, det är ju inte vi utan arbetsutskottet som tar beslutet, vi 

ligger ju alltid back. 

 

Men samtidigt vill de socialsekreterare vi träffat påvisa att de inte anser att det har betydelse i 

det direkta arbetet med klienterna utan att socialsekreteraren då främst är företrädare för 

denne. Flera informanter pekar på hur de inte låter sig påverkas av organisationens ekonomi i 

utförandet av arbetet. 

 

Kim: Vi som socialsekreterare ska utreda behovet utan hänsyn till vad det finns för insatser 

eller vad det kostar. 

 

Sam: Valmöjligheter får inte begränsas av ekonomin, man tänker inte så som handläggare, 

plånboken det får någon annan tänka på! 

 

Charlie: Man ska företräda sina klienter samtidigt som man företräder socialnämnden, men 

det ska ske med sunt förnuft. Det gäller att föra tydliga utredningar för att visa vårdbehovet. 
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Sam: Nej inte i första hand i alla fall, sen kan det ju uppstå diskussioner med chef och 

arbetsledning, så är det ju, och då får man kompromissa och försöka. Men har man 

inställningen att det här är bra för klienten, att jag kan försvara min utredning att så här ser 

det ut, då har jag aldrig upplevt att det är något problem. 

 

Vidare framkommer under intervjuerna att arbetet med missbruksvård från socialtjänstens 

sida är starkt bundet till kommuners ramavtal vilka därmed nästan alltid styr vårdvalet. Här 

menar flera av informanterna att klientens valmöjligheter för vård och behandling är starkt 

begränsade, vilket även begränsat arbetet för socialsekreterare. 

 

Charlie: Vi är skyldiga att titta inom ramavtalen, det ska vara något väldigt exceptionellt om 

det inte täcks in av ramavtalen. Då måste vi i vår tur motivera varför vi kliver utanför avtalet, 

vad har det här behandlingshemmet som vi inte har inom avtal 

 

Kim: Ramavtalen är liksom det första vi ska titta på. Det känns som att då innan ramavtalen 

var klar hade vi lite mer möjligheter att kunna göra andra saker även om det inte fanns med 

på listan på tänkta partners.  

 

Sam: Ja men sen kan inte vi välja fritt för kommunen har avtal med vissa behandlingshem, vi 

får hålla oss till det. 

 

Det framkommer också att öppenvårdsinsatser är det främsta valet vad gäller missbruksvård 

trots att den inte räcker till, medan institutionsplacering är något man försöker undvika. Flera 

av informanterna menar att det är klientens motivation som är avgörande för valet av 

vårdform och att klienten skall kunna visa varför denne har behov av specifik vård.  

 

Robin: Har man bestämt sig så kan man gå här i öppenvård och åka hem och sova på 

kvällen. Om man är på institution eller i öppenvård spelar ingen roll, jag har inte sett någon 

bli nyktrare för att de är på institution. 

 

Charlie: De har kört igång behandlingsgrupper på beroendecentrum och där är det fullt och 

kö, man får vänta på att komma in. 

 



 
 

29 

Sam: Vår strävan är att man skall vara så mycket som möjligt i öppenvård. 

 

Vård enligt LVM som sker vid SiS- institutioner skall ses som den absolut sista utvägen, 

några av de socialsekreterare vi mött menar dessutom att den vårdformen är mycket kostsam. 

Under intervjuerna framkommer hur den ekonomiska resursfördelningen påverkar klienters 

möjlighet till missbruksvård detta kan bland annat urskiljas i följande citat: 

 

Sam: Den allra dyraste vården vi kan ägna oss åt är LVM- vården, det är fruktansvärt dyrt! 

 

Charlie: Idag tror jag att mer än hälften av de som bor i vårt HVB- hem är äldre 

alkoholiserade män och vår målsättning har varit att sätta in ungdomar där, men vi kommer 

aldrig dit någon gång. 

  

Analys tema 2: Ekonomi 

I de studier vi tagit del av lyfts att missbruksvård är en viktig och stor samhällsfråga som inte 

bör avstås även om det finns ekonomiska svårigheter. Det skulle kunna ses som att de 

ekonomiska aspekter socialsekreterare har att anpassa sig till strider mot socialtjänstlagen 5:9 

vilken påvisar att socialtjänsten skall arbeta för att missbrukare får den vård som denne 

behöver för att bli fri sitt missbruk. Framträdande blir också socialsekreterares dubbla 

uppdrag enligt det Johansson menar, då han påtalar hur det är svårt för socialarbetare att agera 

förståndigt och metodmedvetet. Han menar att detta är en följd av den oproportionerliga 

resursfördelningen i förhållande till de problem denne har att lösa (Johansson 2003:24). Dessa 

olika krav från omgivningen skulle kunna innebära att den enskilde socialsekreteraren hamnar 

i vad Svedberg beskriver som en lojalitetskonflikt. Detta innebär att en person i sitt yrke 

innehar olika roller med olika lojalitet, vid en sådan konflikt tvingas rollinnehavaren att välja 

sida (Svedberg 2007:227f). De socialsekreterare vi mött menar att de innehar två roller i sitt 

yrke med lojalitet mot organisationen samt klienten, där de ibland hamnar i konflikt med 

organisationen då de företräder sina klienter rörande frågan om missbruksvård.  

 

Det framkommer i flera studier att det idag ofta är ekonomin som får styra vårdvalet. Det 

framkommer också att vården allt mer styrs mot öppenvårdsinsatser och att antalet 

institutionsplaceringar minskar. I en studie påvisas att vårdköerna inom den svenska 

missbruksvården är långa, detta ses bland annat som en följd av dåligt utbyggd öppenvård 

samt att kommunerna avstår från att bevilja behandling vid institutioner. I studien lyfts att 
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detta är en följd av ett paradigmskifte och att det blivit klienters uppgift att bevisa sig 

motiverade till vård och att själva påvisa sitt behov av vården. Vidare påvisas att detta är en 

kontrast mot hur det såg ut tidigare, då socialtjänstens hade en tradition av uppsökande 

verksamhet. Enligt Payne så sker det sociala arbetet i en organisatorisk kontext som påverkas 

av ekonomiska, politiska och organisatoriska faktorer (Payne 2005:47). Då socialtjänsten är 

en politiskt styrd organisation så kan orsaken till ramavtalens starka påverkan på arbetet med 

missbruksvård för socialsekreterare ses som en följd av ekonomiska och politiska faktorer 

inom organisationen. Vidare menar Payne att dessa faktorer påverkar socialsekreterare i 

utförandet av arbetet vilket indirekt påverkar klienterna (ibid.). Detta kan påvisa hur de 

socialsekreterare vi mött under våra intervjuer påverkas av förhållanden inom organisationen 

som i sin tur påverkar vårdvalet för klienter. Detta kan vara en orsak till varför insatserna 

styrs mot öppenvård i allt större utsträckning samtidigt som de ekonomiska resurserna 

påverkar att öppenvården inte är tillräcklig. 

 

I en av de studier vi tog del av så framkommer också att det idag finns en benägenhet att i 

större utsträckning institutionsplacera unga narkomaner än personer med långvarigt 

alkoholmissbruk. Alvesson och Sköldberg menar att en habitualisering, en form av 

vanemässigt handlande, skapar en social ordning som innehåller olika institutioner och att 

dessa institutioner medför en form av social kontroll (Alvesson och Sköldberg 2008:85f). Det 

tycks finnas en syn i vårt samhälle att unga narkotika missbrukare är särskilt kostsamma för 

samhället, detta framkommer också under intervjuerna. Denna syn skulle kunna förklara 

varför unga institutions placeras i större utsträckning. Dessutom kan detta ses som en form av 

habitualisering som skapats bland socialsekreterare och politiker vilket gör att de tenderar att 

fortsätta på samma linje. Det skulle kunna ses som en form av determinism där andra sätt att 

agera i liknande frågor utesluts som följd. 

 

Resultat tema 3: Samverkan 

Under intervjuerna framkommer att olika former av samverkan ses som en viktig faktor för 

samtliga socialsekreterare, men samtliga påvisar också att detta är något av det svåraste 

socialsekreterare har att förhålla sig till.  

 

Sam: De behandlingshem vi samarbetar med har vi väldigt bra kontakt och bra 

kommunikation med. 
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Kim: Absolut då handlar det om att samarbeta med landstinget och det är ju det svåraste vi 

har att göra med tycker jag. 

 

Charlie: Vi kanske måste släcka eldsvådan först, om en person är i ett aktivt missbruk så 

måste ju personen bli drogfri först, men sen ska vi försöka hitta samverkansformer. 

 

Robin: Man kan nog säga att samverkan med landstinget inte alltid fungerar så bra. 

 

Flera av informanterna menar att det för missbruksvård är särskilt viktigt med väl fungerande 

samverkan mellan socialtjänst och landsting för klienternas bästa, men de påvisar också att 

samverkan med landstinget är något som är svårt att få till och med psykiatri i synnerhet. 

 

Robin: Vi har bra dialog med psykiatrin men om det blir något uträttat är en annan sak. 

Ibland lovar de guld och gröna skogar men inget händer! 

 

Kim: Eller om det handlar om att bolla över någonting som man kan slippa ta i, det är lite 

synd att säga så men jag vet inte riktigt. 

 

Charlie: Ja! Och sen det har kommit till så mycket de senaste åren. Jag tror att det var i mars 

2010 då kom den här samordnade individuella planen, då blev det lagstadgat att se var det 

finns behov för personen om den behöver ha kontakt med landstinget, psykiatri eller vad det 

kan vara. Då kallar vi till ett möte och de är skyldiga att komma. 

 

Det framkommer också under intervjuerna att det är viktigt att det finns samverkan med 

arbetsförmedling eller någon typ av resurscentrum för att hjälpa klienter till sysselsättning.  

 

Kim: Man måste ha ett fungerande socialt liv, någonstans att bo, man måste ha en 

sysselsättning, man måste få plats i samhället någonstans. 

 

Sam: Vi har ju resurscentrum, som är en del av socialtjänstens vårdkedja kan man säga. Som 

kan hjälpa till att hitta praktikplatser och ha bra kontakt med arbetsförmedling och annat 

också och dem samarbetar vi mycket med. 
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Vidare lyfts av flera informanter att en sammanhängande vårdkedja, från avgiftning till 

eftervård är mycket viktigt inom missbruksvården och att detta ses som en direkt 

sammankoppling till olika former av samverkan.  

 

Robin: Efter öppenvården erbjuds du att gå vidare till resurscentrum, där får du hjälp genom 

att börja på den nivå du är. Du får stöd och hjälp av personal från arbetsförmedlingen och 

dem på resurscentrum. Det ska gå hand i hand med själva behandlingen. 

 

Kim: Har man varit på avgiftning ska man inte gå hem emellan, det är alltså förödande det är 

jättestor risk att det bara blir bortkastat med den avgiftningen så är det ju. Vi försöker 

verkligen att täcka upp så att det ska bli från ett ställe till ett annat, raka vägen det är vårt 

absoluta mål. 

 

Robin: De ringer från avgiftningen och frågar, vad finns det för planering? Trots att vi inte 

ens vet att den personen befinner sig där. Ibland skickas de bara hem efter avgiftning utan 

planering, ja om de har någonstans att åka. 

 
Analys tema 3: Samverkan 

Enligt nationella riktlinjer så är samverkansformer mellan kommuner och landsting önskvärt, 

detta då det skapar bättre förutsättningar för den enskilde (Socialstyrelsen 2007:64). Vidare 

menar man i riktlinjerna att dessa riktar sig mot både kommuner och landsting för att minska 

skillnader i hur missbruks- och beroendevård bedrivs, då synsätten dem emellan ofta skiljer 

sig åt (ibid:9) Olika former av samverkan lyfts också i flera studier inom området. Det påvisas 

att det behövs en helhetsbild i samhället för att på bästa sätt hjälpa dessa klienter. Payne 

menar att socialkonstruktionism tydliggörs i historisk, kulturell och social kontext (Payne 

2005:97f). Vidare menar han att strukturer påverkar mänskligt beteende genom så kallad 

strukturdeterminism, vilket innebär att människor agerar på ett förutbestämt sätt utifrån den 

struktur de befinner sig (ibid:239f). Om socialtjänst och landsting ses som skilda strukturer 

formade ur olika historiska, kulturella och sociala kontexter så skulle detta innebära 

avgörande skillnader i synsätt och arbetssätt. Detta i sin tur skulle kunna bidra till 

samverkanssvårigheter dem emellan. Att människor som arbetar inom landsting eller 

socialtjänst agerar på ett särskilt sätt skulle därmed kunna knytas till det Payne beskriver som 

strukturdeterminism då deras agerande knyts till den struktur de befinner sig. Att befinna sig i 

olika strukturer och ändå vara ålagda att samverka kan därmed innebära stora svårigheter. 
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Detta skulle kunna knytas till det som skrivs i Nationella riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård när det påvisas att synsätten mellan landsting och socialtjänst skiljer sig åt men 

att samverkansformer trots detta är önskvärt för klientens bästa. 

 

I tidigare forskning framkommer att brukare inte anser sig få det stöd och den hjälp de 

behöver efter vårdvistelse, samt att de upplever att de kommer ut till ingenting. Detta förstärks 

även av vad som framkommer i andra studier där det lyfts att informanterna svarat att de 

finner tillvaron meningslös i drogfrihet då de saknar någon form av sysselsättning och social 

tillhörighet. Vikten av en sammanhängande vårdkedja inom missbruksvård påvisas också 

genom flera studier och det framkommer att missbrukare har större möjlighet att bli fri sitt 

missbruk om en obruten vårdkedja upprätthålls. Svedberg beskriver uppgiftsorienterade roller 

som formella roller och menar att de kan delas in som strukturella och systematiska. 

Strukturella innebär att rollinnehavaren har skyldigheter och rättigheter som följer med rollen 

och den systematiska påvisar rollinnehavarens funktion i ett professionellt samspel med 

uppgiften att se till systemets bästa i sina ageranden (Svedberg 2007:155f). Om 

socialsekreterare ses som en formell roll med vissa skyldigheter och rättigheter 

sammankopplade med rollen så skulle detta innebära att de har skyldighet att hjälpa sina 

klienter till ett boende och sysselsättning utifrån de lagar och riktlinjer de är ålagda att följa. 

Även yrkesverksamma vid arbetsförmedling och resurscentrum skulle utifrån detta synsätt 

vara bundna till vissa skyldigheter utifrån sin yrkesroll. Om både de och socialsekreterare 

också ses som systematiska roller skulle det påvisa deras funktion i ett professionellt samspel 

med varandra där klientens hjälp till sysselsättning skulle kunna ses som den uppgift de har 

att lösa för systemets bästa. Systemet i detta fall skulle vara de samverkansformer instanserna 

utarbetat tillsammans. Vidare belyser Svedberg intressekonflikt vilket sker då olika intressen 

ställs mot varandra där parterna har oförenliga mål. Han menar också att intressekonflikter 

hänger samman med värdekonflikt, som innebär att olika prioriteringar görs utifrån olika 

värderingar, ofta om etiska frågor där maktordning är av stor relevans (ibid:228). Om 

Svedbergs synsätt gällande intressekonflikt skall knytas till samverkan för att få till stånd en 

obruten vårdkedja, så skulle detta kunna förklara varför det är svårt. Detta då olika huvudmän 

för missbruksvård kan ses ha olika prioriteringar. Abstinensbehandling sköts av landstinget 

medan vårdplaneringen skall skötas av socialtjänst, detta skulle kunna knytas till det Svedberg 

beskriver som intressekonflikt utifrån värdekonflikt. Missbruksvård kan ses som en liten del i 

landstingsdriven vård och därmed kanske också en lågt prioriterad del. 
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Resultat tema 4: Framgångsrika komponenter  

Framgångsrika komponenter i missbruksvård framkom som ett vitt begrepp under våra 

intervjuer där några informanter svarar att det är svårt att avgöra vilka behandlingsinsatser 

som är effektfulla. 

 

Charlie: Det är jättesvårt att säga att en behandlingsinsats är bättre än en annan! 

Robin: Det skall vara individens bekymmer det här ska tillgodose, för det här problemet som 

denne har. Och det kan inte finnas samma bekymmer hos alla människor, absolut inte. 

 

Men det framkommer också under intervjuerna att relation till behandlare/socialsekreterare 

ses som viktigt, en informant påvisade hur socialsekreteraren ibland är den enda trygga 

punkten i klientens liv. 

 

Robin: Trygg i relationen och att de vet att de kan säga vad de vill. Vad det gäller att kunna 

medge att de har de här problemen och medge att de inte kan hantera det själva de behöver 

hjälp. 

 

Charlie: För någonstans så blir ju handläggaren en trygghet någon som klienten vänder sig 

till. Ibland när de kommer på sjukhus så skriver de sina handläggare som närmast anhörig 

för de har inga andra. 

 

Samtliga av informanterna menar att den huvudsakliga faktorn till framgångsrik 

missbruksvård är klientens egen motivation till förändring, detta är ett ständigt återkommande 

tema under samtliga intervjuer. 

 

Robin: Motivation, jag brukar säga, det är din vilja som avgör om du ska lyckas eller inte. 

Det är inte behandlingen i sig, det är du som måste vilja göra en förändring i ditt liv. 

 

Sam: Motivationen är avgörande! 

 

Kim: Individens egen vilja, motivation.   
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Charlie: Det beror först och främst på vad klienten har för motivation. Är han beredd att ta 

det här steget och göra en förändring i sitt liv. 

 

Andra faktorer som framkom som framgångsrika under intervjuerna var klientens delaktighet, 

att denne själv deltar i planeringen. Flera av informanterna påpekar att väl planerad 

behandling, långsiktighet och en sammanhängande vårdkedja är av stor relevans. Några av 

informanterna menade att en väl fungerande eftervård också är viktig och att klienten behöver 

delta under en längre tid. 

 

Sam: Att man diskuterar sig fram till vilken typ av vård och behandling som behövs, det är en 

förutsättning för att man ska lyckas att man känner att man fått påverka och varit med i 

planeringen. Det är det grundläggande och klarar man det så kommer man att lyckas i 

behandlingen också för att man går in med en positiv känsla. Att man är väl förberedd känns 

det som och då blir det en framgångsfaktor. Man är överens, har ett bra underlag och 

klienten känner att denne har blivit väl bemött. 

 

Robin: Långsiktighet är en viktig komponent i själva behandlingen, det måste ta den tid det 

gör. För annars är det misslyckat då har man gått ut och svalt halva meningen så att säga! 

 

Charlie: Man ska jobba väldigt långsiktigt, man ska finnas med och det ska finnas bra 

planering och eftervård om man varit på behandling. 

 

Det framkommer också under flera av intervjuerna att bostad är så pass viktigt att hela 

behandlingen fallerar om klienten inte har en egen fast punkt. Vidare lyfts någon form av 

sysselsättning och en meningsfull tillvaro som viktiga komponenter för fortsatt drogfrihet.  

 

Sam: Man behöver ha en trygghet runt omkring sig om man ska klara det här att inte 

återfalla så är det. Då är kanske boendet det viktigaste att man har en trygg punkt i tillvaron 

som är ens eget, dit man kan gå tillbaka och känna någon form av trygghet. Är man på gatan 

då återfaller man! 

 

Robin: Ja det ser jag ofta att det fallerar om de inte har bostad. För många av de här 

klienterna så är det till och med bra att vara i fängelse där det är ordning och reda, med mat 

och värme. Kommer de hem till bostadslöshet så återfaller de i missbruk. 
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Kim: Boende är svårt i den här kommunen, vi kan bevilja hur mycket andrahandskontrakt 

som helst men finns det inga lägenheter så finns det inte, det kan inte vi göra något åt och det 

är lite synd tycker jag. 

 

Charlie: Någon form av sysselsättning är jätteviktigt för att få en form av sammanhang i 

vardagen och även kanske att komma in i andra sociala sammanhang. 

 

Robin: Men det är ju såhär, vi kan ju inte skaffa lägenheter, för vi har inga bostäder. 

Socialtjänsten skall inte heller förvalta några bostäder, men samhället i gemen brister ju 

naturligtvis. 

 
Analys tema 4: Framgångsrika komponenter 

Vi har tagit del av forskning runt behandling och missbruksvård där det lyfts att det är svårt 

att avgöra vilken behandlingsmetod eller vilka faktorer i en viss behandling som ger effekt. 

Detta styrks genom den så kallade dodofågelhypotesen som påvisar att olika typer av 

behandlingsinterventioner har liknande effekt och att det snarare är alliansen mellan klient 

och behandlare som har betydelse för behandlingsresultatet. Enligt Payne så konstrueras 

klienter genom det sociala arbetets uppdrag och innehåll men bidrar också till det sociala 

arbetets konstruktion genom en reflexiv process (Payne 2005:45f). Utifrån detta synsätt skulle 

klienter i behov av socialtjänstens missbruksvård konstrueras utifrån just det behovet, 

samtidigt som klienten i ett socialt samspel med socialsekreteraren skapar formen för 

missbruksarbetet. Genom detta synsätt skulle betydelsen av alliansen kunna förklaras som en 

del av det sociala samspelet och den reflexiva processen, att det är något som 

socialsekreterare och klient skapar tillsammans. 

 

 Motivation lyfts som den avgörande faktorn för ett positivt behandlingsresultat av samtliga 

informanter, detta lyfts inte alls i den forskning vi granskat i ämnet. Sett ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle detta kunna förklaras utifrån det som Payne 

beskriver som strukturdeterminism (Payne 2005:239f). Han menar att människor agerar på ett 

förutbestämt sätt utifrån den struktur de befinner sig (ibid.). Utifrån detta synsätt skulle 

socialsekreterares syn på motivation kunna förklaras som en deterministisk åsikt sprungen ur 

den struktur socialtjänsten innebär, att det blir en form av kulturöverföring inom 

organisationen. Alvesson och Sköldberg menar att habitualisering, en form av vanemässigt 
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handlande, skapar olika institutioner vilket renderar i en social ordning och en form av social 

kontroll (Alvesson och Sköldberg 2008:85f). Detta skulle också kunna förklara varför 

socialsekreterare ser klientens egen motivation som avgörande. Att socialsekreterare fortsätter 

att se det så skapar en social ordning där ansvaret ligger hos klienten vilket också skulle 

förklara det paradigm skifte under nittiotalet som Kristiansen och Svensson beskriver, från att 

det tidigare var socialsekreterarens uppgift att söka upp missbrukare och försöka motivera 

dem till vård, blev det klientens uppgift att bevisa för socialsekreteraren att de hade 

motivation och behov av vård (Kristiansen och Svensson 2003:37). Sett ur ett struktur 

konstruktionistiskt perspektiv så bibehålls en social ordning och social kontroll genom att 

lägga över ansvaret på klienten. 

 

Andra faktorer som lyfts som inom forskning på detta område är planering, långsiktighet och 

uthållighet och de ses som viktiga framgångsfaktorer i missbruksvård. I en studie påvisas att 

eftervården borde ses som relevant för fortsatt drogfrihet vilket förstärks av studier runt 

obruten vårdkedja. Vad som framkommer under intervjuerna stämmer väl överens med vad 

som framkommer i tidigare forskning på området, då flera respondenter lyfter planering, 

långsiktighet, sammanhängande vårdkedja och eftervård som framgångsrika komponenter. 

När socialsekreterare avser att tillgodose sina klienters behov av rätt vård för sitt missbruk 

utifrån framgångsrika komponenter så skulle detta kunna knytas till socialsekreterares dubbla 

uppdrag utifrån det Johansson beskriver. Han menar att gräsrotsbyråkrater är underställda 

förvaltningens regler och förordningar. Samt att de i sitt arbete möter klienter vars behov ska 

utredas, bedömas och åtgärdas och att de i det arbetet har stor handlingsfrihet och 

beslutsbefogenhet (Johansson 2003:15). Han menar vidare att gräsrotsbyråkraten befinner sig 

i en konflikt mellan de regler och förordningar de har att följa samt att de i varje möte med 

den enskilde ska ta hänsyn till dennes specifika situation (ibid.). Johansson påvisar också att 

det förekommer processer inom organisationer som leder till att gräsrotsbyråkraten förhindras 

att tänka och agera förståndigt och metodmedvetet. Detta beskrivs som en följd av den 

oproportionerliga resursfördelningen som råder mellan de problem socialarbetaren har att lösa 

och de medel som finns till förfogande (ibid:24). Detta synsätt skulle kunna svara på hur 

missbruksvården från socialtjänstens sida formas ur organisationens krav, trots att den 

enskilde socialsekreterare är väl medveten om vad som ses som framgångsrik missbruksvård. 

Payne beskriver strukturfunktionalistisk rollteori och menar att människor har olika roller i 

olika sociala strukturer. Vidare menar han att detta innebär att olika förväntningar och 

beteenden hör ihop med den rollen (Payne 2005:246f). Detta synsätt skulle kunna förklara 
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socialsekreterares dubbla uppdrag där vissa förväntningar ställs från organisationen och vissa 

från klienters behov eller önskningar. Att då tillgodose klientens behov i missbruksvård kan 

vara en svår fråga om organisationen ställer andra krav på socialsekreteraren, som till 

exempel hårda sparkrav. 

 

En meningsfull tillvaro och trygghet i form av boende lyfts i flera studier som nödvändigt för 

att klara ett liv utan droger. I meningsfull tillvaro ingår någon form av sysselsättning och i 

vissa studier lyft också ett socialt liv. I socialtjänstlagens portalparagraf lyfts att socialtjänsten 

skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 

aktivt deltagande i samhällslivet. Även i LVM § 30 lyfts att socialnämnden skall verka för att 

individer efter vårdvistelse får bostad och arbete eller utbildning. Detta kan direkt knytas till 

människors rätt till bostad samt en meningsfull tillvaro. Det skulle också innebära att om 

socialsekreterare endast hade lagen att förhålla sig till i arbetet med missbruksvård så skulle 

klientens behov av bostad och sysselsättning enkelt kunna tillgodoses. Payne lyfter att den 

organisatoriska kontext där sociala myndigheter återfinns påverkas av ekonomiska, politiska 

och organisatoriska faktorer. Han menar att dessa faktorer i sin tur påverkar de 

socialsekreterare som arbetar där vilket indirekt påverkar klienter (Payne 2005:47). För att 

knyta detta till det vi skriver ovan så skulle beslut rörande hjälp till bostad och någon form av 

sysselsättning från socialtjänsten inte bara påverkas av lagen utan också av ekonomiska, 

politiska och organisatoriska faktorer. Den enskilde socialsekreteraren skulle utifrån detta 

synsätt vara begränsad i sitt arbete med att tillgodose sina klienters behov i missbruksvård.  
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Slutdiskussion 

I nedanstående stycke har vi valt att dela in vår slutdiskussion under resultatdiskussion samt 

metoddiskussion. Detta har vi gjort för att tydligt avgränsa vad vi anser om studiens resultat 

från våra åsikter om vårt tillvägagångssätt. Stycket avslutas med förslag på vidare forskning 

inom området. 

 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt besvaras frågeställningarna kortfattat utifrån vad som framkommer under 

resultatdelen. Detta följs av en redogörelse för våra slutsatser i jämförelse med tidigare 

forskning och i anknytning till teori. Varpå vi sedan för en kritisk diskussion med 

utgångspunkt i alternativa tolkningar av resultatet. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska 

missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta genom att intervjua några 

socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten. De frågeställningar vi 

utgått ifrån är: 

 Vad innefattar begreppen behandling och vård inom missbruksvård för 

socialsekreterare? 

 Vad anser socialsekreterare är framgångsrika komponenter inom missbruksvård? 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den grupp socialsekreterare vi mött har en bred 

kunskap på området missbruksvård. Det framkommer under intervjuerna att de har en samsyn 

vilket till stor del tar utgångspunkt i de lagar och riktlinjer de har att följa i arbetet. Något som 

utkristalliserades i våra möten med informanterna var att behandlingsplanering var en stor del 

av arbetet med missbruksvård, de menade också att det var en mycket viktig del. I 

behandlingsplaneringen ingår att socialsekreterare skall försöka använda sig av 

evidensbaserad vård för sina klienter och att de är ålagda att samverka med andra instanser i 

samhället, så som till exempel hälso- och sjukvården. Vidare framkommer att arbetet med 

missbruksvård från socialtjänstens sida ofta styrs av organisationens ekonomiska 

begränsningar. Vi anser att detta besvarar vad begreppen behandling och vård innefattar för 

socialsekreterare då det var dessa områden som framkom under samtliga intervjuer. 
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Vår andra frågeställning, vad anser socialsekreterare är framgångsrika komponenter inom 

missbruksvård tycktes vara en svårare fråga att besvara. Det framkommer bland annat att den 

undersökta gruppen socialsekreterare ansåg att det är svårt att avgöra vilken behandlingsinsats 

som är effektfull. De menade att det snarare är individens egen motivation och dennes vilja 

till förändring som är avgörande. Vidare framkommer att bostad och sysselsättning ses som 

betydande faktorer för att bibehålla drogfrihet där framförallt bostad ses som särskilt viktigt. 

Andra faktorer som lyfts som viktiga är delaktighet, långsiktighet och en sammanhängande 

vårdkedja. Även en väl fungerande eftervård lyftes som en viktig komponent där några 

respondenter menade att denne behövde pågå under en längre tid. Den undersökta gruppens 

svar skiljde sig något åt under denna fråga men det gemensamma var att samtliga ansåg att det 

var klientens egen motivation som hade störst betydelse för ett framgångsrikt 

behandlingsresultat. Samt att klienter hade någon form av ordnad bostad efter behandling en 

egen trygg punkt i tillvaron. Vi anser att dessa svar på våra frågeställningar har undersökt hur 

socialsekreterare ser på den svenska missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar vilket 

var syftet med studien. Att ta del av informanternas erfarenheter och åsikter rörande vård och 

behandling samt framgångsrika komponenter inom missbruksvård har gett oss nya perspektiv. 

Att sedan analysera empirin genom valda teorier och att jämföra detta med andra studier på 

området har vidgat vår kunskap.  

 

Vi anser utifrån vad som framkommit under våra intervjuer att socialsekreterares syn på 

behandling och vård av vuxna alkohol- och narkotikamissbrukare är starkt präglat av den 

organisation de befinner sig i. Vi menar att det inom organisationen finns ett gemensamt 

synsätt på vad missbruksvård innebär vilket i sin tur påverkar den enskilde socialsekreterarens 

arbete. Dock vill vi påpeka att det mesta som framkommer i empirin stämmer väl överens 

med tidigare forskning på området. Vi har i empirin kunnat urskilja vissa delar som vi särskilt 

vill lyfta fram i detta avsnitt. En slutsats gäller behandlingsplanering där vi menar att det 

framkommer att de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård har haft betydelse 

för hur missbruksvården bedrivs idag och att den hjälpt till att skapa ett gemensamt synsätt på 

området. Något som i riktlinjerna lyfts som en av dess huvudsakliga uppgifter 

(Socialstyrelsen 2007:9). Vidare drar vi den slutsatsen att riktlinjerna påverkat det sociala 

arbetet med missbruksvård i riktning mot mer evidensbaserad kunskap. Det gör vi utifrån 

informanternas svar om att detta ses som allt viktigare i deras arbete rörande vårdval för sina 

klienter. Rörande vårdval gör vi också en slutsats som kan knytas till ekonomi där 

socialsekreterare anser att arbetet styrs av organisationens ekonomiska begränsningar även 
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om de påpekar att de inte tittar på kostnaderna utan att detta ligger på någon annans bord. Vi 

menar att dessa begränsningar yttrar sig i att vårdvalet i dag allt mer styrs mot 

öppenvårdsinsatser och att institutionsplaceringar oftast styrs av kommunens ramavtal. Att de 

ekonomiska begränsningarna styr vårdvalet är något som också framkommer inom tidigare 

forskning (SOU 2004:3:410ff). Något som framkommer under intervjuerna är att klienter ofta 

har en önskan om att flytta från hemkommunen för att undvika kontakt med missbrukslivet 

något som de socialsekreterare vi mötte ansåg var oviktigt. De menade istället att om klienten 

var tillräckligt motiverad spelade platsen mindre roll. Detta stämmer inte överens med vad 

som framkommer inom tidigare forskning. Där det istället påpekas att ett uppbrott från miljö 

och drogrelaterade kontakter snarare ses som en framgångsfaktor för att bibehålla drogfrihet 

(McIntosh och McKeganey 2000:179ff). Utifrån detta drar vi slutsatsen att socialsekreterare 

väljer att bortse från klientens önskemål som en följd av ekonomiska begränsningar. Där 

hemmaplanslösningar ses som det bästa alternativet medan institutionsvård endast används i 

absoluta nödfall. Vi menar att detta går emot vad som sägs i de inledande bestämmelserna för 

LVM där det står att vård ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och att 

om det är möjligt skall utformas i samverkan med den enskilde lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall 1 §. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt som Payne beskriver 

det (Payne 2005:47, 239f) ser vi det som att organisationen som social kontext påverkar 

socialsekreterarens arbete. I vår empiri framkommer det att socialtjänsten som organisation 

innebär både möjligheter och hinder men där idén om missbruksvård tycks var så befäst att 

det är svårt att se bortom den för den enskilde socialsekreteraren. Något som bekräftades 

genom studien var våra föreställningar om samverkanssvårigheter mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvården. Informanterna påvisade att detta var bland det svåraste de hade att 

förhålla sig till rörande missbruksvård. I de Nationella riktlinjerna för missbruks- och 

beroendevård påvisas att samverkan mellan kommuner och landsting bedöms skapa bättre 

förutsättningar för den enskilde (Socialstyrelsen 2007:64). Vikten av samverkan lyfts också i 

tidigare forskning där det påvisas att det behövs en samsyn i samhället (SOU 2004:3:405ff, 

Kristiansen och Svensson 2003:40). Vi menar att samverkanssvårigheter kan knytas till det 

Svedberg beskriver som intressekonflikt (Svedberg 2007:228). Detta då de olika 

huvudmännens intressen ställs emot varandra där de också har olika prioriteringar. Slutligen 

vill vi lyfta vad som framkommer angående sammanhängande vårdkedja, där informanterna 

påvisar att detta är av största vikt för framgångsrik behandling. Dock kan vi se att detta är 

svårt att genomföra som en följd av flera olika faktorer men där samverkanssvårigheter och 

ekonomiska begränsningar tycks spela avgörande roll.  
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Vi ser att våra valda analysverktyg framförallt är inriktade på organisationens påverkan på det 

sociala arbetets utformning. Vi menar att de valda teorierna fokuserar på orsaker som finns i 

mellanmänskliga relationer, sociala strukturer samt organisatoriska krav. Att vi valde teorier 

som fokuserar på detta utesluter tolkningar utifrån socialsekreterarens egna erfarenheter och 

åsikter. Vi menar därmed att en alternativ tolkning av vår empiri hade kunnat ske utifrån ett 

kognitivt perspektiv vilket troligen medfört andra svar på våra forskningsfrågor, då fokus 

torde riktas mot den enskilde socialsekreterarens tankar, känslor och ageranden.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur en grupp socialsekreterare ser på den svenska 

missbruksvårdens möjligheter och förutsättningar. Detta genom att intervjua några 

socialsekreterare om arbetet med missbruksvård inom socialtjänsten. Vår önskan var att, 

genom de intervjuberättelser vi fick ta del av, få en tydligare bild av dessa socialsekreterares 

syn på den svenska missbruksvården. Vi anser att den kvalitativa metoden vi valde för denna 

studie med dess syfte och frågeställningar var ett bra metodval, då vi ville ta del av 

informanternas upplevelser. Vidare erhöll vi rika beskrivningar genom intervjuerna, vilket är 

av största vikt när man utför en kvalitativ studie, då dessa ligger till grund för analysen. 

Larsson menar att rika beskrivningar är av stor relevans vid kvalitativa studier (Larsson 2005: 

92, 107). Nackdelen med den kvalitativa metoden är att antalet informanter är färre i 

jämförelse med en kvantitativ metod. Fördelen är att de berättelser informanterna ger leder till 

en djupare förståelse av deras upplevelser (Olsson och Sörensen 2011:54). Då vi önskade ta 

del av informanternas upplevelser anser vi att fördelarna med metoden övervägde. Men vi är 

också medvetna om att andra metoder hade kunnat vara ett alternativ i vår studie. Till 

exempel så hade en kvantitativ metod med enkäter kunnat ge oss större möjlighet till 

generaliseringar av svaren men vi anser att detta tillvägagångssätt hade begränsat fylligheten i 

svaren. Då hade snarare en narrativ ansats kunnat erbjuda en djupare förståelse för 

informanternas upplevelsevärld, och så här i efterhand anser vi att narrativ ansats troligen 

varit ett bättre alternativ för vår studie. Detta då antalet informanter är begränsat och mer 

djupgående intervjuer hade med största sannolikhet gett fler och mer ingående svar på våra 

frågeställningar. 

Vi har i vår studie haft en fenomenologisk utgångspunkt vid våra intervjuer, detta då vi ville 

erhålla informanternas upplevelser. Vidare har vi utgått från den hermeneutiska traditionen i 
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analysen, då vi ansåg att detta skulle ge en djupare förståelse av infromanterna svar. Att 

använda sig av olika vetenskapsfilosofiska utgångpunkter är en form av triangulering enligt 

Olsson och Sörensen, de menar vidare att detta kan öka studiens validitet och reliabilitet  

(Olsson och Sörensen 2011:99). Vi har tvingats vara observanta på vår förförståelse under 

vårt arbete med studien. Dels för att inte påverka våra informanter under intervjuerna samt 

under databearbetningen för att inte våra egna tolkningar skulle påverka 

meningskoncentreringen. Den fenomenologiska traditionen menar att den förförståelse 

forskaren har måste sättas inom parantes för att inte påverka informanterna (Larsson 

2005:93). Samtidigt har vår förförståelse varit viktig då vi utgått från den hermeneutiska 

traditionen när vi analyserat vårt material. Vilket Larsson belyser är av vikt då hermeneutiken 

avser att förstå en text (ibid.). Vi har redovisat för vår förförståelse i metod avsnittet (Se 

vidare s. 8). Det är svårt att avgöra om vår förförståelse påverkat studiens resultat men vår tro 

är, då vi varit två författare av examensarbetet, att det har hjälpt oss vara uppmärksamma på 

vad som är empiri och vad som är vår egen förförståelse. Validiteten i vår studie kan sägas var 

hög då relevansen i våra data stämmer bra överens med vad tidigare forskningen säger inom 

ämnet. Det är endast ett av våra teman som vi inte finner så mycket om i tidigare forskning. 

Vidare har våra intervjuer gett rika och täta beskrivningar av de företeelser vi ville undersöka, 

något som enligt Larsson är viktigt för att säkerställa validitet (Larsson 2005:117). Vi har 

även eftersträvat hög validitet genom att kontrollera forskningsresultat då vi under våra 

intervjuer inhämtade feedback från informanterna, samt genom triangulering. Enligt Kvale 

och Brinkman är detta av största vikt (Kvale och Brinkman:268ff). Även reliabiliteten kan 

anses vara hög då vi använt oss av tre olika former av triangulering där vår studies företeelser 

undersöks ur flera olika aspekter. Larsson påvisar (2005:117) med hänvisning till Patton 

(1990) att triangulering höjer reliabilitet. Vidare har vi försökt uppnå transparens och 

redovisat hur vi gått tillväga under alla moment i vårt arbete, detta för att andra ska kunna 

reproducera studien. Att skapa möjlighet för andra att reproducera en studie lyfts av Kvale 

och Brinkman som ett sätt att öka studiens reliabilitet (Kvale och Brinkman 2009:263). 

Naturalistisk generalisering något som Kvale och Brinkman belyser (ibid:280f) torde 

föreligga för vår studie, vi menar att vår studie har bidragit till att synliggöra en tyst kunskap 

genom de erfarenheter denna grupp socialsekreterare besitter. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Vad som tydliggjorts för oss genom vår studie är att socialpolitikens ekonomiska ramar och 

begränsningar har en stark påverkan på den svenska missbruksvården. Detta förstärks genom 

tidigare studier på området som också påvisar att detta är en företeelse som blev allt tydligare 

under 90- talet. Idag tycks det vara så att missbruksvården är allt mer begränsad och att i allt 

större utsträckning handlar om medicinska åtgärder. Vilket också påvisas genom de nationella 

riktlinjerna där rekommendationerna i huvudsak riktas mot hälso- och sjukvården. Som vi ser 

det finns ett stort behov av psykosociala insatser vid missbruksvård något som tycks förbises i 

allt större utsträckning som en följd av ekonomiska begränsningar. Så ett ämne som torde 

vara intressant att forska vidare på är följande fråga: Hur mycket påverkar samhällets 

ekonomiska begränsningar klienters möjlighet till valfrihet i missbruksvård? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej 
 

Vi heter Ann-Sofie Åhs Bodin och Veronica Nordlund och vi studerar på 

socionomprogrammets allmänna inriktning vid Gävle högskola. Vi läser nu sista terminen och 

ska göra vårt examensarbete i form av en kvalitativ studie. Vår studie syftar till att undersöka 

hur socialsekreterare ser på behandling och vård av vuxna alkohol- och narkotika 

missbrukare. Grunden för uppsatsen kommer att utgöras av fyra till fem intervjuer med 

socialsekreterare som arbetar vid socialtjänstens vuxenenhet.  

Din erfarenhet och din kunskap är mycket viktig för att vi ska kunna genomföra denna 

studie. Därför vill vi ta del av dina professionella upplevelser under en intervju med dig. 

Intervjun är frivillig och anonym. Du kan när som helst ångra dig eller avsluta intervjun. Om 

du finner någon av frågorna obekväm kan du välja att inte svara och vi går vidare till nästa 

fråga.  

 

Intervjun kommer att pågå under en till en och en halv timme och är utformad från en 

semistrukturerad intervjuguide. Detta innebär att vi har huvudteman med några få underfrågor 

som vi önskar att du vill besvara utifrån dina upplevelser. Både Ann-Sofie och Veronica 

kommer att delta vid intervjutillfället, en kommer att utföra intervjun och den andra 

observerar och för anteckningar. Samtalet kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas ut 

i sin helhet för att minimera risken för missuppfattningar och felaktigheter. Citat från samtalet 

kommer sedan att analyseras under olika teman i vår uppsats. För att inte röja någons identitet 

kommer platser och liknande som nämns att ändras i det skrivna materialet. Det inspelade 

materialet kommer att förstöras när uppsatsen är färdigställd. Utöver oss författare är det 

också möjligt att vår handledare för uppsatsen kommer att få ta del av samtalen i utskriven 

form för att kunna handleda oss på bästa sätt. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ann-Sofie Åhs Bodin och Veronica Nordlund 

Mobilnummer 

Ann-Sofie: xxx 

Veronica: xxx 
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Bilaga 2 
 

Semistrukturerad intervjuguide 

Socialsekreterare om missbruksvården 

 

 

Tema 1 

Hur ser socialsekreterare på ekonomi vad gäller missbruksvården? 

- Hur ser du på medicinsk behandling kontra psykosocial behandling? 

- Öppenvård eller institutionsbehandling? 

- SoL kontra LVM? 

- Klientens motivation? 

 

Tema 2 

Vad anser socialsekreterare är framgångsrika komponenter inom behandling/vård av 

alkohol- och narkotikamissbruk? 

- Långsiktighet 

- Relation 

- Meningsfullhet 

- Behandlingsmetod 

 

Tema 3 

Hur tänker socialsekreterare runt behandlingsplanering? 

- Evidensbaserad vård och behandling 

- Den enskildes medverkan 

- Lagstiftning 

- Planering 

 

 

Tema 4 

Hur ser socialsekreterare på samverkan? 

- Planering 

- Obruten vårdkedja 

- Eftervård 


