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Sammanfattning 

Missbruk av narkotika är inget nytt fenomen. Medel för att uppnå berusning har varit 

människors följeslagare sedan många tusen år tillbaka. Missbruk av narkotika kan idag 

anses som ett stort och utbrett folkhälsoproblem. Idag svarar Socialtjänsten för en stor 

del av behandling och vård för redan identifierade narkotikamissbrukare.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka ett antal socialsekreterares syn på långvarigt 

narkotikamissbruk och hur de anser att denna grupp av individer bör behandlas. Vårt 

syfte är även att undersöka dessa socialsekreterares handlingsutrymme vad gäller 

beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM). 

 

Vi har genomfört två fokusgruppsintervjuer och utgått från ett antal öppna frågor. Vårt 

empiriska material har kategoriserats efter studiens syfte och frågeställningar samt 

återkommande teman i våra informanters berättelser. 

 

Vårt resultat visar att samtliga socialsekreterare anser att man alltid bör se till helheten i 

bedömningar avseende narkotikamissbrukare. De anser även att arbetet med långvariga 

missbrukare stundvis kan kännas tröstlöst. Socialsekreterarna ansåg att deras 

handlingsutrymme vad gäller beslutsfattande var tämligen begränsat. De flesta 

informanter uttryckte att de önskade att de hade ett större handlingsutrymme vad gäller 

beslutsfattande enligt SoL och LVM. 

 

Nyckelord: Socialsekreterare, narkotika, missbruksvård, myndighetsutövning, 

handlingsutrymme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim of this study is to investigate a number of social worker views on long -term 

drug abuse and how they feel that this group of individuals should be treated. Our 

purpose is also to examine these social worker discretion in terms of decision-making 

under the Socialtjänstlagen (SoL) and Lag om missbrukare i vissa fall (LVM ). 

 

We conducted two focus group interviews and assumed a number of open questions. 

Our empirical data have been categorized by the study's purpose and issues and by 

recurring themes in our individual stories. 

 

Our results shows that all social workers believe that one should always look at the big 

picture in estimates related to drug users. They also believe that the process of long -

term addicts occasionally feels hopeless. Social workers felt that their room for 

maneuver in terms of decision-making was fairly limited. Most informants expressed 

that they wished they had more room for maneuver in terms of decision-making under 

the SoL and LVM. 

 

Keywords: Social workers, drugs, addiction treatment, authority, and room of 

maneuver 
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Inledande kapitel  
Inledning 
Missbruk av narkotika är inget nytt fenomen. Medel för att uppnå berusning och olika 

sinnesstämningar har varit människors följeslagare sedan många tusen år tillbaka. Idag 

kan missbruk av narkotika i Sverige anses som ett utbrett och växande 

folkhälsoproblem (Edwards, 1996, s. 19-21). 

Socialtjänsten har under lång tid arbetat med behandlande åtgärder för redan 

identifierade missbrukare i syfte att bli fria från sitt missbruk för att fullt ut återställa 

individens hälsa, värdighet och trygghet. Under senare år har åtgärder vuxit fram som 

kan anses strida mot den restriktiva politik som länge präglat vårt samhälle. Dessa 

åtgärder syftar till rent skadereducerade insatser för individer med långvariga 

opiatberoenden och avser att erbjuda denna grupp av individer en läkemedelsassisterad 

behandling i form av substitut till opiater. Oftast används läkemedlen Buprenorfin och 

Metadon (Svensson, 2012, s. 47-49). 

 

Idag svarar Socialtjänsten för en stor del av missbrukarvården i Sverige. Det är i de allra 

flesta fall en socialsekreterare som beslutar om en individ ska beviljas ett bistånd i form 

av en behandlande åtgärd eller ej. Socialsekreterare anses ha ett tämligen begränsat 

handlingsutrymme vad gäller bedömning och beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen.  

I många fall anses socialsekreterare bära på ett dilemma mellan att möta klienten som en 

värdig människa samtidigt som socialsekreteraren styrs av lagar, regler och ekonomiska 

faktorer som gör att man många gånger fattar ett beslut som strider mot de uppfattningar 

socialsekreteraren har om vad som anses bäst för klienten. Att vara socialsekreterare 

inom området missbruk innebär att arbeta enligt lagstiftning och kommunala riktlinjer, 

men även att kommunicera väl, bedöma, stärka människor, ge service och att samarbeta. 

Att vara socialsekreterare och arbeta med missbrukare innebär således både att 

kontrollera människor likaväl som att skapa förutsättningar för människor att komma 

tillbaka in i samhället (Svenssson m.fl, 2008, s. 16). 

 

Vi ska i denna studie undersöka ett antal verksamma socialsekreterare som inom 

socialtjänsten arbetar med åtgärder och insatser för missbrukare om deras uppfattningar 

kring långvarigt narkotikamissbruk. Några av de frågeställningar vi besvarar i 

uppsatsens är, hur socialsekreterarna anser att dem ska behandlas och huruvida de 

känner att de kan påverka om en individ med narkotikamissbruk får den behandling som 

enligt deras egen uppfattning anses vara mest verksam, skonsam och hjälpsam för den 
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enskilde. Vi undersöker även socialsekreterarnas handlingsutrymme vad gäller beslut i 

utredningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt handlingsutrymme avseende Lag om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka ett antal socialsekreterares syn på långvarigt 

narkotikamissbruk och långvariga narkotikamissbrukare, samt hur de anser att denna 

grupp av individer bör behandlas. En del av vårt syfte är även att undersöka 

socialsekreterarnas uppfattning vad gäller handlingsutrymmet dels med klienter men 

även i beslut enligt SoL och LVM. 

 

 

Frågeställningar 
Vad anser socialsekreterare om långvarigt missbruk samt långvariga missbrukare? 

Hur anser socialsekreterarna att denna grupp av individer bör behandlas? 

Hur anser socialsekreterarna att de själva kan vara med att påverka klienten och de 

beslut som fattas efter en utredning gjorts? 

 

 

Bakgrund 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det uppenbart att narkotikakonsumtion spelar en stor och 

avgörande roll för sjuklighet och dödlighet runt om i hela världen. Ett beroende är bara 

en av de alla skador som drabbar en individ till följd av narkotikakonsumtion. I många 

länder anses missbruk av narkotika vara ett utbrett folkhälsoproblem. I och med den 

växande medvetenheten kring missbruk, och vilken betydelse narkotika har för 

folkhälsan, har många länder behövt ompröva sin inställning till dessa problem. 

Missbrukspolitiken har lett till skilda missbrukspolitiska åtgärder och insatser i olika 

länder (Edwards, 1996,s. 7,8). 

Under lång tid har olika medel för att uppnå berusning varit människors följeslagare. 

Narkotika, då framför allt opium, har använts av människor i över tiotusen år.  Däremot 

har droger som LSD, amfetamin och ecstasy har en betydligt kortare historia. Det är 

produkter som framställs i moderna tiders kemilaborationer (Agerberg, 2010, s. 25). 

Således är missbruk av narkotika inget nytt fenomen. SBU (Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering) och Socialstyrelsen publicerar rapporter över statistik som 

årligen berättar för oss om hur många svenska medborgare som årligen behandlas på 
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grund av narkotikaproblem inom öppen- och slutenvården. Siffrorna är höga och 

statistiken visar tydligt att Sverige är ett land med narkotikamissbruk som ett utbrett och 

växande folkhälsoproblem. Parallellt med de ökande siffrorna av antalet individer som 

behandlas för sitt missbruk sker en ökning av dels behandlande åtgärder, men även 

preventiva insatser på både nationell och lokal nivå. Både generella och mer 

problemspecifika insatser och åtgärder som vuxit fram under de senaste tjugo åren har 

gjort det möjligt att arbeta mer effektivt med behandling och preventiv inom 

missbrukarvården (Edwards, 1996, s. 19,20). 

 

Inom socialtjänsten har missbrukarvården länge varit en av de delar där det satsas mest 

resurser. I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 5 kap 9 § beskrivs det att: socialnämnden 

ska sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp han eller hon behöver för att 

komma ifrån sitt missbruk. Vidare beskrivs det i SoL 5 kap 9§ att: nämnden ska 

tillsammans med den enskilde planera hjälpen och vården, samt bevaka att planen 

ständigt följs upp. Socialtjänstens insatser idag för personer med missbruksproblematik 

är i de allra flesta fall av behandlande karaktär. Det vill säga, inriktar sig mot personer 

med aktivt missbruk i syfte att individen ska sluta med sitt missbruk. Som sagt är 

socialtjänstens huvuddel avseende missbruk inriktat på behandlande åtgärder för att 

individer ska bli fria från sina missbruk. Under senare år har även skadereduktion blivit 

en etablerad åtgärd för långvariga heroinmissbrukare. En läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling för individer som inte slutat missbruka trots omfattande insatser 

(Svensson, 2012, s. 32-35). 

 

Idag svarar socialtjänsten för en stor del av behandling och åtgärder för 

narkotikamissbrukare i Sverige. Oftast är det en socialsekreterare som träffar klienten, 

skriver en utredning, fattar ett beslut och beviljar ett bistånd i form av en behandlande 

åtgärd vid ett beviljande beslut.  Socialsekreterare besitter således på den högsta 

beslutsfattande rollen om en klient ska få en insats beviljad mot sitt missbruk eller inte. 

Att följa lagen och ta hänsyn och iaktta alla regler för handläggning av ärenden inom 

socialtjänsten är ytterst en fråga om förhållningssätt. När den enskilda människan möter 

socialtjänsten är det viktigt att denne blir bemött med respekt, blir tagen på allvar och 

får sin rätt tillgodosedd. En förutsättning för detta är att socialsekreteraren följer de 

regler och lagar som finns kring bland annat utredning, jäv, sekretess, tolk och 

överklagning (Lindevall, Molberg, 2005, s. 5,6). Innehållet i socialtjänstens arbete styrs 

av lagstiftning i första hand men också av kunskap om olika hjälpformer och 
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behandlingsformer. Även kunskap om olika ämnesområden är viktiga delar av hur 

innehållet i socialtjänstens arbete ser ut. Socialtjänstens insatser för individer med 

missbruk ska vara av god kvalitet vilket numera markeras med särskilda bestämmelser i 

Socialtjänstlagen (SoL). Fast socialsekreterare i första hand träffar klienter, skriver 

utredningar och fattar beslut så innebär arbetet som socialsekreterare även att 

kommunicera väl, bedöma, stärka människor, hjälpa människor, ge god service och 

samarbeta. Att vara socialsekreterare innebär således både att kontrollera människor 

likaväl som att skapa förutsättningar för människor i samhället. Att vara 

socialsekreterare inom socialtjänsten innebär att vara en representant för en myndighet. 

Socialsekreteraren har fått sin roll i mötet med en klient utifrån det uppdrag 

myndigheten givit. Detta innebär att socialsekreteraren många gånger bär på ett 

dilemma där socialsekreteraren ska möta klienten som en värdig människa samtidigt 

som socialsekreteraren har sitt tämligen begränsade handlingsutrymme genom de lagar 

och riktlinjer myndigheten satt i det uppdrag yrkesutövaren har. Handlingsutrymmet har 

en viktig och betydande roll i socialsekreterarens beslutsfattande. Handlingsutrymmet 

påverkas till största del av de lagar som finns och de kommunala riktlinjer som råder 

men även rutiner, professionella tolkningar, traditioner och individuella faktorer hos 

socialsekreteraren och klienten och interaktionen dem emellan (Svensson m, fl, 2008, s. 

15-17). 

 

 

Handlingsutrymme 
Socialtjänstens insatser avseende missbruk sträcker sig från allt mellan frivilliga insatser 

från den enskildes begäran till tvångsåtgärder som kan beslutas med stöd i lagen. Oftast 

då Lag om vård av unga och Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Om en 

socialsekreterare anser att det finns synnerligen starka skäl till att omhänderta en individ 

enligt LVM för att undvika en livsfarlig situation för individen får socialsekreteraren 

besluta detta och i efterhand ansöka om tillstånd i Förvaltningsrätten. Anses situationen 

inte fullt lika brådskande och livsfarlig ska tillstånd om LVM ansökas om till 

Förvaltningsrätten innan en individ omhändertas enligt LVM.  (Clevesköld, 2012, s. 19). 

De allra flesta insatser och beslut som tas av socialnämnden genom socialtjänsten har en 

betydlig inverkan på den enskildes liv. Det är således viktigt och av största betydelse att 

socialsekreterarna som fattar de flesta av besluten har kunskap om de bestämmelser som 

styr handläggningen av ärenden hos socialnämnden. Den kunskapen som 

socialsekreterarna besitter är inte endast en utgångspunkt för handläggning av ärenden 
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utan även en förutsättning ut rättssäkerhetssynpunkt för den enskilde (Clevesköld, 2012, 

s. 21). 

 

Det är av största betydelse att socialsekreterarna bemöter den enskilde med respekt. Det 

finns lagstadgat i Socialtjänstlagen att socialtjänsten ska bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. I alla ärenden inom socialtjänsten utgår 

handläggningen enligt lagstiftning. Detta för att det ska bli så rättssäkert för den 

enskilde som möjligt. Svensson (2008) hävdar att socialsekreterares handlingsutrymme 

kan användas i mötet med klienten snarare än i beslutsfattandet i 

handläggningsprocessen. I mötet med klienten kan socialsekreteraren kontrollera 

människor likaväl som att skapa möjligheter och förutsättningar för dem. Detta är ett 

handlingsutrymme som socialsekreteraren kan nyttja men också något som många 

socialsekreterare upplever som ett inbyggt dilemma. Samtidigt som de ska möta 

klienten med värdighet, respekt och som en människa till människa, så har 

socialsekreteraren ett begränsat handlingsutrymme genom de ramar som organisationen 

satt, och de ekonomiska krav kommunen har. En socialsekreterare kanske i många fall 

vill bevilja en insats för en individ med missbruksproblematik som anses både behöva 

och ”klara av” insatsen, men behöver avslå insatsen för att individen inte uppfyller de 

kriterier eller krav som ställs för att få insatsen beviljad (Svensson, 2002, s. 15,16). 

 

Handlingsutrymmet formas således av organisationen. Det är organisationen som avgör 

hur stort, eller litet, handlingsutrymmet för den enskilda socialsekreteraren är. 

Handlingsutrymmet och dess användning påverkas inte endast av organisationen och av 

lagstiftning och de kommunala riktlinjerna utan även flera andra faktorer. Rutiner, 

professionella tolkningar, traditioner och individuella faktorer hos både 

socialsekreterare och klient har betydelse för hur stort handlingsutrymmet är. 

Socialsekreteraren är alltid styrd av lagar, regler, kommunala riktlinjer och ekonomiska 

faktorer men har även stor frihet i sitt arbete samtidigt. Enligt Svensson (2008) är 

socialsekreterares handlingsutrymme en fråga om huruvida socialsekreterarna utnyttjar, 

disponerar och använder det (Svensson, 2008, s. 17). 

 

 

Socialsekreterare 
All handläggning inom socialtjänsten bygger på lagstiftning. Det ställs således krav på 

socialsekreteraren att han eller hon har en riklig kunskapsbas och säkerhet i sin yrkesroll 
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för att kunna behärska lagrum och lagtexter. Socialsekreteraren behöver även ha en djup 

förståelse för organisationen och dess resurser den förfogar över. Det är även av stor 

vikt att socialsekreteraren förstår vad som händer i mötet med andra människor, vad en 

profession innebär och vad det betyder att verka inom ramen för en yrkesroll. 

Socialsekreteraren behöver även en bred förståelse för vad det innebär att vara klient 

(Svensson, 2008, s. 20,21). 

 

 

Handläggningens gång 
Ett ärendes gång kan se olika ut för en socialsekreterare beroende på hur ärendet når en 

enhet. Det vanligaste sättet ett ärende når en enhet på en socialtjänst är antingen via en 

anmälan eller via en ansökan. En anmälan som kommer in kan antingen komma via en 

släkting/närstående till den framtida klienten eller via en annan myndighet, sjukhus. 

Ansökan kan enbart komma via den enskilde. Vanligast är att det kommer in en 

anmälan från en närstående som är orolig (Thunved, Lundgren och Clevesköld, 2012, 

s.53). 

När ett ärende blivit känt för enheten presenteras det för personalgruppen som delar upp 

de inkommande ärendena sinsemellan. Detta kan gå till på olika sätt på olika enheter.  

På vissa enheter är det chefen för gruppen som väljer socialsekreterare utifrån erfarenhet 

medan man på andra enheter delar upp det efter intresse och mängd av ärende. Om ett 

ärende bedöms akut av en bedömningsgrupp är det något som prioriteras. Det kan 

handla om att en enskild snabbt behöver ett möte eller ett besök. Vid akuta fall uppsöker 

socialtjänsten den enskilde snabbt, annars tar socialtjänsten kontakt via telefon eller 

brev (Ibid).  

 

Vid det första klientbesöket blir klienten ett ärende på riktigt. Socialsekreteraren samlar 

in material som kan tänkas komma att behövas för en utredning. Saker som kan påverka 

en utredning är om det tidigare funnits insatser och behandlingar, vad klientens behov 

är, hur klientens umgänge ser ut och eller om det finns andra lösningar som kan vara 

mer lämpliga för den enskilde. Socialsekreteraren har alltid som ansvar att se till 

klientens behov vilket kan resultera i insatser från allt mellan öppenvård till sluten 

institution (Thunved, Lundgren och Clevesköld, 2012, s.89). En viktig aspekt i en 

utredning är kostnader och platser. Det är viktigt att tilltänkta stället har plats för 

klienten men också att platsen för klienten inte kostar för mycket. De flesta 

socialtjänster har olika behandlingsalternativ i sitt närområde.  
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När båda parterna är överens (både socialsekreterare och klient) om vilken behandling 

som ska aktualiseras så skriver socialsekreteraren färdigt utredningen och klienten gör 

ett studiebesök. I de fall då en klient är i riskzonen för LVM brukar de flesta gå med på 

frivillig vård enligt SoL. I dem fallen är det upp till kommunens socialnämnd att besluta 

om personen får den behandling socialsekreteraren ser som lämplig. Om en person 

däremot inte går med på den behandling som är på tänkt och det handlar om att 

personen måste tvingas till åtgärder beslutar förvaltningsrätten detta.   

 

Debatt idag 
Narkotikapolitik och behandling för narkotikamissbrukare är både kontroversiellt och 

omdebatterat i Sverige idag. Svenska Dagbladet har under 2013 publicerat en 

debattartikelserie vid namn Brännpunkt: Narkotika. I denna artikelserie går att utläsa 

olika perspektiv på narkotikabehandling och läsarna via internet har fått möjlighet att 

delta att diskutera och debattera. I en artikel vid namn Vi måste veta varför fler dör av 

narkotika beskriver bland annat Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala 

universitet, att under 2012 rapporterades över 500 narkotikadödsfall i Sverige. Detta är 

den högsta nivå av dödsfall av den här sorten som någonsin rapporterats i Sverige. Den 

största ökningen av dödsfallen har inträffat i Stockholmsområdet. I samma artikel går 

att utläsa att under de senaste tre åren har narkotikarelaterade dödsfall i Stockholm 

fördubblats. Majoriteten av landets dödsfall relaterade till narkotika är kopplade till 

opiater, så som heroin och opiatrelaterade läkemedel som Metadon och Buprenorfin. 

Under de senaste två åren står dessa läkemedel för fler dödsfall än heroin (SvD, 

publicerad: 131225). 

I en annan artikel i samma serie Att släppa knark fritt är inte humanistiskt har bland 

annat Enar Bostedt, advokat, diskuterat mänskliga rättigheter kontra svensk 

narkotikapolicy. Bostedt hävdar att opiatrelaterade läkemedel aldrig får bli en mänsklig 

rättighet, men att vård och behandling för individer som fastnat i långvariga missbruk 

bör vara en mänsklig rättighet. Både ut samhällsperspektiv och den enskildes 

perspektiv. Bostedt ställer frågan i slutet av sin artikel är det humanistiskt att behandla 

en individ med någon som är kriminaliserat? (SvD, publicerad: 130528). I en tredje 

artikel i samma serie Absolut drogfrihet kan leda till ökat lidande beskriver bland annat 

Jens Lunnergård, debattör, att missbrukare som erhåller substitutionsbehandlingar 

endast utgör en bråkdel av alla narkotikamissbrukare. Lunnergård hävdar att även 

psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och depressioner utgör en 

stor del av substitutionsbehandlingen och de medicinska insatserna. Lunnergård 
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beskriver att tunga och långvariga missbrukare oftast lider av någon av dessa sjukdomar 

och har ett parallellt missbruk. Genom läkemedelsassisterade- eller 

substitutionsbehandlingar kan individen behandlas för sitt missbruk och sin sjukdom. 

Det, enligt Lunnergård, kan ingen annan behandlingsform göra idag (SvD, publicerad: 

130107). 

 

 

Begreppsförklaringar 
 

Missbruk/missbrukare 

Vi har i denna studie valt att använda oss av Nationalencyklopedins definition av 

begreppet missbruk. Begreppet missbruk innebär okontrollerad eller överdriven 

användning av något, oftast alkohol eller narkotika (narkotika i vår studie) som 

uppenbarligen vållar problem för den enskilde. Konsumtion eller bruk av narkotika kan 

övergå till ett missbruk genom överdriven konsumtion eller genom att individen drabbas 

av beroendeframkallande effekter. Svensk lag förbjuder all hantering och konsumtion 

av narkotikaklassade substanser. Endast användning av läkemedel med narkotika inom 

sjukvården tillåts (NE 140209). 

Vi har i denna studie valt att benämna denna grupp av individer vid missbrukare trots att 

det i vissa sammanhang kan anses stigmatiserande. Inom Socialtjänsten används 

begreppet missbrukare och eftersom vår studie utgår från en grupp socialsekreterare 

inom Socialtjänsten känns det naturligt att använda samma begrepp och termer som 

dem använder i det dagliga arbetet. Inom svensk lagstiftning används även begreppet 

missbrukare. 

 

Ärende 

Ett ärende i detta sammanhang definieras som något som är föremål för åtgärder hos 

socialnämnden och som slutligen ska leda fram till ett beslut av nämnden.  I detta 

sammanhang avser ärenden enskilda personer. När det avser ärenden inom 

Socialtjänsten finns det regler och riktlinjer för handläggningen och dokumentationen. 

Socialnämndens handläggning av ärenden enigt Socialtjänstlagen har sin grund i 

regeringsformen där det framgår att ”förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beaktas allas likheter inför lagen och 

iaktta saklighet och opartiskhet.” (Lindevall, Molberg, 2005, s. 9,10). 
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Narkotika 

Enligt Nationalencyklopedins definition av begreppet narkotika är det ett samlingsnamn 

för narkotikaklassade ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande. Till 

begreppet narkotika hör dels ett stort antal godkända läkemedel inom sjukvärden, men 

framför allt substanser som endast används av missbrukare i syfte att uppnå bedövning, 

välbefinnande, upprymdhet, andra olika sinnesstämningar eller berusning (NE 140209). 

 

Klient 

Begreppet klient innefattar en gemensam beteckning för individer som till följd av olika 

problem eller anledningar kommer i kontakt med samhällets offentliga hjälpapparat. 

Inom Socialtjänsten används alltid begreppet klient. I de flesta fall inom sjukvården 

används begreppet patient (Skau, 2001, s. 31,32). 

 

Myndighetsutövning 

Enligt Förvaltningslagen innebär myndighetsutövning ”utövning av befogenhet att för 

enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller annat 

jämförbart förhållande”.  Inom begreppet myndighetsutövning innefattas således 

maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Dock grundas alltid befogenheterna 

sig i lagstiftning eller annan fattning. Arbetet inom bland annat Socialtjänsten bygger på 

myndighetsutövning (Lidevall, Molberg, 2005, s. 17,31). 

 

LVU 

LVU står för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Under denna lag faller 

de personer som är under 18år som till exempel enligt LVU1990:52 2§ ”utsätter sin 

hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel”.  

 

LVM  

LVM står för Lag om vård av missbrukare. Denna lag är en tvångslag och innebär att 

den omedelbart kan omhänderta en person (Statens institutions styrelse 2013). Lagen 

kan som längst vara i sex månader innan den avbryts, då är förhoppningen att personen 

som behandlats under LVM är motiverad till behandling av fri vilja. (Ibid).  
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Uppsatsens disposition 
Studiens syfte och frågeställningar genomsyrar hela arbetet. Arbetet inleds med en 

inledning, syfte, frågeställningar samt bakgrund och information för att förstå vårt valda 

ämne. I slutet av det inledande kapitlet presenterar vi hur den aktuella debatten ser ut 

inom narkotika politiken idag. I nästkommande kapitel redovisas tidigare forskning 

samt likheter och olikheter inom den forskning vi funnit.  På detta följer ett kapitel om 

våra valda teorier. Teorierna kommer vi senare i vår resultatdel att tolka våra svar med. 

Därefter innehåller ett kapitel vår metoddel. Vi har beskrivit vilken intervjumetod och 

forskningsansats vi använt oss av samt en redovisning av vår förförståelse kring ämnet. 

I kapitlet om metod har vi även presenterat hur vi gjort vårt urval samt hur vi genomfört 

våra fokusgruppsintervjuer. I nästkommande kapitel har vi sammanställt vårt insamlade 

empiriska material och redovisat resultatet. Resultatet är tematiserat efter teman 

relaterade till arbetets syfte och frågeställningar samt de teman som återkom i 

informanternas berättelser.  

 

I efterföljande kapitel har vi valt att reflektera vårt resultat mot anförd teori. Kapitlet 

efter innehåller en diskussion samt en metoddiskussion. Metoddelen avslutas med en 

del självkritik och därefter ger vi förslag på framtida forskning.  
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Tidigare forskning 
 

Personal inom missbrukarvårdens åsikter om behandling 
I en kvantitativ forskningsrapport av Jessica Storbjörk med syfte att beskriva personalen 

inom missbrukarvårdens (inom Stockholms läns landsting) syn drogproblem med fokus 

på behandling inom Stockholms läns landsting och socialtjänsten. 344 personal inom 

beroende- och missbrukarvården svarade på enkäterna. Storbjörk drar även några 

slutsatser kring behandlingseffekter i rapporten.  

I rapportens resultat går att utläsa att ungefär 60 % av Storbjörks respondenter anser att 

narkotikaberoende kan betraktas som en sjukdom. Ungefär 70 % av respondenterna 

ansåg att missbruk narkotika är ett socialt problem snarare än ett medicinskt. Ungefär en 

tredjedel av respondenterna hävdade att läkemedelsassesterade behandlingar för 

narkomaner är effektiva. En liten del av respondenterna svarade att det var omoraliskt 

och oetiskt med läkemedelsassisterade behandlingar och sprututbytesprogram. Cirka 15 

% av respondenterna ansåg att det i vissa fall var det enda som ”fungerade” för denna 

grupp av narkomaner (Storbjörk, 2003, s. 11,12). 

Majoriteten av personalen som svarade på enkäten ansåg att narkotikamissbrukare är en 

grupp som står ”utanför” samhället, och som inte har samma möjligheter och, till och 

med, inte samma värde som en individ utan missbruksproblematik. En tredjedel av 

respondenterna såg missbrukare som viljesvaga. Nästan samtliga respondenter ansåg att 

missbruksbehandlingar blir effektivast och mest verksamma om patienten själv är 

motiverad till behandlingen. Nästan samtliga ansåg även att en individs missbruk berör 

samhället och bör inte betraktas som individens ensak (Storbjörk, 2003, s. 28f). 

 

Normer och värderingar 

I en kvalitativ studie genomförd av Odd Lindberg vid Örebro universitet var syftet att 

bidra till ökad kunskap om de komplexa och ofta mångfacetterade processer som döljer 

sig bakom ett narkotikamissbruk, samt att utöka kunskapsfältet inom 

forskningsområdet.  

Lindberg har intervjuat 17 individer som varit involverade i narkotikamissbruk.  

Lindberg tillmäter bostadsområdets socioekonomiska status samt familjesituationen stor 

betydelse för utvecklingen av en avvikarkarriär. Majoriteten av Lindbergs informanter 

beskriver att de vuxit upp under trasiga familjeförhållanden samt i områden med låg 

socioekonomisk status. Lindberg pekar på att en anledning till det kan vara att 

föräldrarna inte kan tillgodose barnets eller ungdomens behov, då kan ”gänget” eller 
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gatan fylla viktiga funktioner för ungdomarna. Detta kan i sin tur vara en början på en 

missbrukskarriär (Lindberg, 1999, s. 23-25). Individen kan få en ny tillhörighet. I det 

nya sammanhanget kommer individen med stor sannolikhet anamma de normer och 

värderingar som är bärande i gruppen vilket successivt kommer leda till känslor av 

tillhörighet och trygghet. Lindberg anser att missbrukare är en marginaliserad och 

stigmatiserad grupp i samhället. Lindberg anser att individer inte är avvikare utan blir 

avvikare i relation med andra sociala sammanhang (Lindberg, 1999, s. 28,29). 

 

Larsson och Lilja beskriver att barn och ungdomar med svag familjeanknytning löper 

större risk än andra ungdomar att tidigt knyta an till kamratgrupper. Barn och ungdomar 

som vuxit upp i familjer med stark anknytning knyter sällan an till kamratgrupper där 

narkotika förekommer. I de allra flesta fall, kommer missbrukare från familjer som på 

ett eller annat sätt redan är stigmatiserade och marginaliserade (Lilja, Larsson, 2003, s. 

182-184). 

 

 

Sammanfattning tidigare forskning  
När vi sökt efter tidigare forskningsartiklar och studier för vårt ämnesval och 

undersökning har vi valt att fokusera på skilda åsikter kring narkotikamissbruk och 

behandling. Exempelvis vård, behandling, skadereducering, förbud och kontroll. Vi har 

fokuserat på studier kring missbrukares utanförskap och varför ett narkotikamissbruk 

uppstår. Under tiden som vi sökt tidigare forskning har vi utgått från uppsatsens syfte 

och frågeställningar för att kunna förstå situationen och den debatt som idag förs.  

 

Av de tre studier vi valt att använda oss av finner vi en hel del gemensamma nämnare. I 

samtliga studier hävdar författarna att samhället anser att missbrukare är en avvikande 

grupp. Både Lindberg och Larsson & Lilja lyfter att problematiken har med människors 

bakgrund att göra. Dock är Larssons och Liljas studie mer inriktad på att vara ett 

underlag för diskussioner för preventiva åtgärder för att hantera narkotikamissbruk 

snarare än forskning som visar på att det är en avvikande grupp det handlar om. 

Lindberg förklarar missbruk som att missbrukare vuxit upp under svåra 

familjeförhållanden och valt en annan ”grupp” av människor som kan tillgodose deras 

behov som deras familjer inte hade möjlighet till att göra. Larsson och Lilja menar att 

barn eller ungdomar som har svårt med anknytning löper större risk än andra barn att 

utveckla ett missbruk.  
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Storbjörks studie är till skillnad mot Lindberg och Larsson & Liljas studier mer inriktad 

på hur narkotikamissbrukare bör. Storbjörk finner att 60 % av hennes respondenter 

anser att narkotikamissbruket kan betraktas som en sjukdom och en tredjedel av 

respondenterna anser att läkemedelsassisterade behandlingar är bra och borde användas.  

 

I samtliga studier som vi valt ser vi tydliga kopplingar till vår undersökning. 

Majoriteten av våra informanter svarade att missbrukare i hög grad utsätts för 

stigmatisering. I samtliga studier vi valt går att utläsa att missbrukare påverkas av 

relationer och samspel mellan individer och grupper.  
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Teoridel 
 

Systemteori 
”Systems thinking is a discipline for seeing wholes… a framework for seeing 

interrelationships rather than things, for seeing patterns of change, rather than 

snapshots.” 

(Senge, 2003, s. 13) 

 

Systemteorins bakgrund och utveckling 

Systemteori innefattar en uppsättning begrepp som lämpar sig väl för förståelsen av 

relationerna och samspelet mellan individer, grupper och deras omgivning. Systemteori 

betonar det sätt varpå olika komponenter i ett system hänger samman med varandra. 

Systemteori syftar aldrig till linjära slutsatser eller en orsak-och-verkan. Systemteori 

syftar till att se cirkulära sammanhang och slutsatser och till att inkludera fler än endast 

den klient eller individ man har för avsikt att studera.  Systemteori kan användas i flera 

dimensioner och nivåer i tolkning av människors livssituation och syftar till en komplex 

helhet snarare än olika isolerade delar. Systemteorin härstammar från biologen Ludwig 

von Bertalanfly från Österrike. Bertalanflys grundläggande tes var att systemteorins 

syfte var att förklara, förutsäga och kontrollera olika samhälleliga och individuella 

företeelser. På så vis kunde Bertalanflys systemteori tillämpas på alla organisatoriska 

nivåer. Med system avser helheter som omfattar komponenter eller subsystem (mindre 

system) som har samband med varandra. Systemet omfattas således av en organiserad 

helhet, där varje komponent samspelar eller samverkar med varandra. Där är även 

komponenterna, eller elementen, som definierar systemets syfte och mål, (Parrish, 2012, 

s. 259-262). 

 

Systemteoretiska begrepp 

Inom generell systemteori finns fem begrepp som kan anses erkända av de flesta 

systemteoretiker. Dessa fem begrepp är inriktade på hur olika system fungerar och hur 

vi kan förändra dem. Begreppen går att använda på alla olika organisatoriska nivåer 

enligt systemteorin. Payne (2002) nämner en individ, en kommun, en arbetsplats, ett 

land, en stat etc. när han exemplifierar dessa fem begrepp.  

Inflöde- energi som flödar in i systemet. Systemets stabila tillstånd kännetecknar hur 

systemet via inflödet och användningen av detta vidmakthåller sig självt.  
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Genomflöde- hur energin används i systemet. Genomflödet handlar om systemets 

förmåga att vidmakthålla sin grundläggande struktur, även fast inflödet förändrar 

systemet. 

Utflöde- hur omgivningen uppfattar, och vilka effekter de får av den energi som 

passerar ut från systemet. 

Återkopplingsslingor- informationen och energins, som en följd av systemets utflöde 

samt inflöde, påverkan på omgivningen. Utgångspunkten är att ett system är icke-

summativt. Med det innebär det att helheten är mer än summan av systemets delar.  

Entropi- syftar till att systemen använder sin energi för att fungera. Om ett system ”gör 

slut” på sin energi så upplöses systemet om det inte får ny energi utifrån (Payne, 2002, 

s. 193-195). 

 

Systemteori i kombination med andra teorier 

En av systemteorins stora framgång och styrka är att man analyserar och accepterar den 

sociala ordningen och de existerade system som finns i vårt samhälle istället för att 

analysera och förkasta dem. Systemteori är därför tillämpbar, och stämmer överens, 

med en profession och en organisatorisk struktur. Systemteorins breda fokus möjliggör 

även kombinationer av delar från andra teorier. Exempelvis kan ett marxistiskt 

perspektiv kombineras med systemteori. Systemteorin kan även användas i kombination 

med psykodynamiska perspektiv. Eftersom psykodynamisk teori syftar till en användbar 

syn på människors känslor, samspel och inre respondenter på yttre signaler, så kan 

systemteori tillhandahålla en kontext för en sådan förstående samt ge en bild av hur det 

privata och offentliga kan samverka med varandra (Payne, 2002, s. 197). 

 

Systemteori i vardagen 

De allra flesta människor är beroende av olika system i sin sociala omgivning för att 

kunna leva ett tillfredsställt liv. Payne (2002) redogör för tre olika system som hjälper 

och påverkar individer i sin sociala omgivning, direkt eller indirekt. Informella eller 

naturliga system innefattar bland annat familj, vänner eller arbetskollegor. Formella 

system avser kommunala myndigheter och fackföreningar. Sociala eller samhälleliga 

system innebär skolor och sjukhus. Alla dessa tre system påverkar den enskilda 

individen varje dag. Eftersom nästan hela samhället är uppbyggt av olika system så bör 

även det sociala arbetet inriktas på olika system enligt Payne. I de allra flesta fall är 

socialsekreterares primära uppgift att förstå och förklara förhållandet mellan privata 

”bekymmer” ur ”sociala problem” och ”samhälleliga skyddsfaktorer”. Det är således två 
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olika system som socialsekreterarna måste förstå och kunna förklara för sina klienter. 

Socialsekreterare arbetar oftast med det privata ”bekymrens” generella konsekvenser 

och vilka effekter för individens del som en mer allmän faktor kan leda till (Payne, 

2002, s. 198,199).  

 

Mänskligt beteende och systemteoretisk ansats 

Systemteori är även en användbar teori för att förstå mänskligt beteende. Föra att förstå 

en annan människas beteende utifrån en systemteoretisk ansats måste man ta hänsyn till 

individers hela kretslopp och betrakta människan i sitt totala sammanhang. I varje 

människas system finner vi att beteenden är hierarkiskt uppbyggda. Man skulle kunna 

säga att olika beteenden är hierarkiskt ordnade i varje enskild individ på olika plan. De 

olika planen utgör olika skilda nivåer. Det kan vara svårt för en individ att ”byta” plan 

på sina beteenden, och därmed byta hierarkisk ordning. I de allra flesta fall krävs det att 

någon utanför individens egna kretslopp hjälper till och stöttar till förändring. Att 

förändra en individs system eller kretslopp kan i vissa fall vara en livslång process 

(Öquist, 2002, s. 17,18). 

 

 

Risk och skyddsfaktorer  

Risk och skyddsfaktorer, eller prevention som det också kallas inom det sociala arbetet 

handlar om att se till omständigheter hos en individ eller dennes omgivning som kan 

öka sannolikheten till att en person utvecklar problem, till exempel missbruk eller 

psykisk ohälsa (Hagborg, Salmson, 2010, s. 63). Risk och skyddsfaktorer är en teori 

som är relativt ny och som för det mesta används i sammanhang där barn och unga 

vuxna är inblandade (Ibid).  

 

Till skillnad mot systemteorin ser risk och skyddsfaktorer inte till de system som finns 

utan försöker istället se de egenskaper som fyller en positiv funktion hos en individ eller 

dennes omgivning för att på så sätt försöka skapa bättre eller goda förutsättning för att 

minimera risken för ohälsa (Hagborg, Salmson, 2010, s.63-67). Utifrån de egenskaper 

som går att finna hos individen eller dennes omgivning arbetar man sedan med att 

stärka de positiva egenskaperna och minska de riskegenskaper man ser (Hagborg, 

Salmson, 2010, s 63-67), (Börjeson, 2008, s.107). Riskegenskaper är egenskaper som 

finns hos individen som kan påverka den enskilde negativt, till exempel dålig verbal 

förmåga, psykisk sjukdom. Skyddande faktorer är det motsatta. Skyddande faktorer är 
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egenskaper som den enskilde individen besitter som man vill ta tillvara på, exempel en 

intelligens, gemenskap med socialt anpassade kompisar (Börjeson, 2008, s.107). Andra 

faktorer som kan förklara den enskildes positiva utveckling är en motståndskraft till att 

själ drabbas av en psykisk sjukdom och förmågan att tala för sig själv (Forinder, 

Hagborg, 2008, s.94).  

 

Flera forskare som valt att studera ämnet risk och skyddsfaktorer menar på att trots att 

ett barn i tidig ålder utsätts för risker så kan de i vuxen ålder ändå klara sig om det sätts 

in tidiga insatser (Forinder, Hagborg, 2008, s.91-95). Dock är samma forskare överens 

om att trots att flera barn klarar sig relativt bra så löper dessa barn och ungdomar 

betydligt större risk av att i framtiden drabbas av psykisk ohälsa (Larrson, Sjöblom,  

Lilja, 2008, s. 238-240). De barn och ungdomar som under ett tidigt skede i livet lever 

under begränsade former kan komma att påverka dem i det vuxna livet, gällande vilka 

livschanser som erbjuds dem (Ibid). Vidare förklarar Stattin och Andershed att det är 

viktigt för socialarbetare som specifikt arbetar med prevention och behandling att ha 

kunskap om vad dessa risk och skyddsfaktorer har för betydelse. Det  är det viktigt 

socialarbetare känner till att individer som en gång varit utsatt för risker under sin 

uppväxt kan komma få problem också i framtiden men att det går att tillvara på genom 

att stärka samma människor genom att använda de faktorer som en gång ansågs som 

skyddande i den enskildes fall (Stattin, Andershed , 2010, s.235-250).  
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Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och använda oss av fokusgruppsintervjuer när vi 

samlat vårt empiriska material. Detta för att vi anser att den ger oss goda möjligheter i 

att undersöka det vi avser. Med en kvalitativ metod menas en design som lämpar sig för 

att låta respondenter ge beskrivande data av deras egna uppfattningar (Larsson, 2005, s 

91). Larsson (2005) anser att kvalitativ metod kan få en undersökare att förstå en annan 

individs upplevelser i en specifik situation (Larsson, 2005, s 92). I vårt fall, 

socialsekreterares uppfattningar och syn på människor som under längre tid eller under 

en livstid befunnit sig i ett narkotikamissbruk. 

 

Genom att samla in empiriskt material i form av fokusgrupper får vi uttömmande och 

detaljerade svar. Fokusgruppsintervjuer avser en grupp deltagare, som under en utsatt 

tid får diskutera ett specifikt ämne tillsammans (Wibeck 2010, s 11). Wibeck hävdar att 

fokusgrupper är en användbar metod då den på ett effektivt sätt samlar in data från 

personer som har olika uppfattningar om ett fenomen. I en fokusgrupp ges forskaren 

insikt av andras erfarenheter och upplevelser (Wibeck 2010, s 53). 

 

 

Vetenskapsfilosofisk ansats 
För att kunna förstå, tolka och senare kunna förklara resultatet i det insamlade materialet 

är det viktigt att förklara det vetenskapsfilosofiska synsättet (Larsson, 2005, s. 93). För 

att kunna förstå vårt empiriska insamlade material har vi därför valt att använda det 

fenomenologiska synsättet. Det fenomenologiska synsättet härstammar utifrån Edmund 

Husserls tanke om att vetenskap skall kunna vara objektiv (Sohlberg, 2007, s.52). 

Husserl anser att det går att undersöka människors medvetande och beteende (Ibid). 

Enklare förklarat är ett fenomenologiskt synsätt ett vetenskapligt synsätt som riktar in 

sig på att förstå en noggrann beskrivning av en intervjupersons erfarenhet och 

upplevelse av ett visst fenomen (Larsson, 2005, s.93), (Sohlberg, 2007, s.67). 

 

Utifrån det fenomenologiska synsättet har vi valt att koncentrera oss på 

intervjupersonernas berättelser, erfarenheter och åsikter. Vi har försökt tänka bort vår 

förförståelse i tolkandet av resultatet. Detta har varit svårt men genom att samtala med 

varandra under arbetets gång om vår förförståelse och våra åsikter, så blev det lättare att 

urskilja vad det var vi själva tyckte och tänkte när vi väl utformade vår analys.  
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Lindgren hävdar att den som arbetar med det fenomenologiska perspektivet måste 

”närma sig forskningsobjektet med en klarvaken uppmärksamhet som är medveten om 

alla förutfattade meningar och erfarenheter om detsamma.” (Lindgren, 1994, s. 91). 

För att kunna närma oss vårt syfte och våra frågeställningar har vi därför försökt lägga 

våra egna tankar om långvarigt narkotiskamissbruk åt sidan när vi arbetat med 

uppsatsen. 

 

 

Förförståelse 
Innan vår uppsatsidé började ta form som ett examensarbete hade vi som författare en 

tämligen bristfällig förförståelse av narkotikamissbruk. Vi har som studenter kommit i 

kontakt med ämnet missbruk i flertalet kurser, men inte berört Socialtjänsten som 

myndighet och dess befogenheter till beslut och dess riktlinjer. Dock har vi en 

förförståelse från tidigare arbetsplatser där vi mött människor med 

missbruksproblematik. En av oss har arbetat inom psykiatrin och den andre inom 

behandling av ungdomar och då mött människor dagligen med psykiska sjukdomar i 

kombination med missbruksproblematik. Ingen av oss har arbetat inom Socialtjänsten 

tidigare.   

 

 

Urval 
Vår studie har vi avgränsat till socialsekreterare inom socialtjänsten som arbetar på 

enheter som beviljar insatser inom missbrukarvården. Assistenter eller andra 

handläggare på dessa enheter valde vi att inte inkludera i denna studie då de inte har 

befogenheter att fatta beslut avseende insatser och andra bistånd. Det ingår inte i deras 

arbetsuppgifter. Vårt urval till denna studie var således målinriktat. Med målinriktat 

menas att intervjupersonerna valdes utifrån dess relevans till studiens frågeställningar 

och syfte (Bryman, 2011, s. 434). 

 

När vi valde våra informanter skickade vi ut mail till enhetscheferna för enheterna i de 

två kommuner som vi ville inkludera i vår studie. Vi utgick från att enhetscheferna fick 

avgöra om socialsekreterarna i respektive kommun skulle delta i vår studie. I mailet 

berättade vi om vilka vi var, vad syftet till vår studie var, om fokusgruppsintervjuernas 

genomförande, om anonymitet och vilka frågor vi skulle komma att ställa. De båda 

enhetscheferna talade i sin tur med sin personalgrupp och valde tre personer var. De 
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båda enhetscheferna var mycket positiva till vår studie och lät oss komma och berätta 

om vår studie och sedan genomföra våra intervjuer. De socialsekreterare som valde att 

ställa upp på våra intervjuer deltog helt frivilligt. 

  

Fokusgrupp 1 
Informant 1 (kvinna), 34 år. Utbildad beteendevetare. Arbetat inom öppenvården cirka 4 
år, och inom socialtjänsten cirka 3 år. 
 
Informant 2 (kvinna), 41 år. Utbildad socionom. Arbetat inom socialtjänsten med 
insatser för missbrukare drygt 2 år. 
 
Informant 3 (man), 51 år. Utbildad socionom. Arbetat inom öppenvården i 13 år, och 
inom socialtjänsten med insatser för missbrukare knappt 4 år. 
 
 
Fokusgrupp 2 
Informant 4 (kvinna), 26 år. Utbildad socionom. Arbetat inom socialtjänsten med 
insatser för missbrukare i drygt 1 år. 
 
Informant 5 (kvinna), 29 år. Utbildad socionom. Arbetat inom socialtjänsten med 
insatser för missbrukare i ungefär 4 år. 
 
Informant 6 (kvinna), 39 år. Utbildad beteendevetare. Arbetat inom socialtjänsten med 
ungdomar i 12 år och med insatser för missbrukare snart 5 år. 
 

Genomförandet av intervjuerna 

Våra två fokusgruppsintervjuer genomfördes i två olika kommuner under december 

2013 och januari 2014. Totalt deltog sex stycken informanter, fem stycken kvinnor och 

en man. Vid genomförandet utgick från en intervjuguide. Intervjuguiden var tematiserad 

utifrån vår studies frågeställningar. Under genomförandet av intervjuerna ställde vi 

följdfrågor som inte fanns med i vår intervjuguide. Detta gjorde vi för att få det djup och 

detaljrika berättelser som vi efterfrågade. 

Under de båda intervjuerna spelade vi in samtalen med hjälp av våra mobiltelefoner. 

Samtliga informanter samtyckte till ljudinspelning under intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades sedan ordagrant per dator för att vårt resultat och vår analys skulle bli så 

korrekt och noggrann som möjligt. 

Vi bad även att få kontakta informanterna efter intervjuerna om vi hade ytterligare 

frågor eller om något ansågs behövas förtydligas. Samtliga informanter samtyckte till 

att vi fick kontakta dem under arbetets gång. 

 

Våra intervjuer genomfördes i sammanträdesrum på informanternas arbetsplatser. Det 
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var informanterna som fick välja var de ville att intervjuerna skulle genomföras. 

Vid intervjutillfällena valde vi att vara två intervjuare. Dels för att vi kände oss aningen 

osäkra på att intervjua andra i detta sammanhang och för att vi båda ville förbättra vår 

intervjuteknik. Men även för att göra det möjligt för den ena att fokusera på att ställa 

frågor och den andra på att anteckna. Under intervjuernas gång antecknade en av oss 

utifall något skulle hända som gjorde att vi skulle gå miste om vår ljudinspelning.  

 

Analysförfarande 

Vårt insamlade material av de båda fokusgruppsintervjuerna kodades utifrån 

informanternas svar och våra frågeställningar. När vi kodade vårt insamlade material 

utgick vi huvudsakligen från vårt transkriberade material. I nästa steg i vår analys 

förfarande så kategoriserade vi texten i ett antal teman. I temana har vi jämfört 

intervjuerna, funnit likheter och skillnader. Vi hade inte skapat några teman innan 

intervjuerna var genomförda, våra teman fastställdes först när intervjuerna var gjorda 

och transkriberade. 

 

 

Uppsatsens trovärdighet  
 

Validitet  

Inom kvalitativ forskning kan det anses problematiskt att mäta validiteten då denna 

forskningsmetod både använder sig av ett teoretiskt inslag samt ett inslag av 

operationellt språk (Esaiasson, 2012, s.57). Med detta menas att forskare som använder 

sig av kvalitativ datainsamling, samlar in data dels genom tidigare forskning, litteratur 

och också genom intervjuer. För att nå en hög validitet krävs det att vi som undersökare 

avgränsar oss i vår sökning av information på ett relevant sätt men också att vi lägger 

stor vikt vid att få informationsrik data som beskriver det undersökta fenomenet i detalj, 

genom intervjuer (Patton, 2002, s.245).  

 

I praktiken innebär validitet att undersökaren ställer rätt frågor vid intervjutillfället så att 

vi mäter det vi avser att mäta (Esaiasson, 2012, s.57). Vi efterfrågade uttömmande och 

beskrivande svar av informanterna för att kunna svara på våra forskningsfrågor. 

Intervjun ställer stora krav på oss som undersökare då det är vi som ska leda 

intervjuerna samt tolka resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.266). 
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Reliabilitet  

Med reliabilitet innebär att undersökningen görs flera gånger för att se om samma 

resultat nås (Trost, 2010, s.132). Forskaren bör använda rätt verktyg för att samtala 

(Thurén, 2007, s.26). I vårt fall innebär det att vi har valt fokusgrupp som intervjumetod 

då det är den metod som lämpar sig bäst för vårt syfte.  

 

För att vi ska uppnå hög reliabilitet har vi noggrant förklarat för våra informanter vad 

det är vi avser att undersöka, samt frågornas innebörd. Genom samtal med vår 

handledare och diskussion emellan oss har vi framställt frågor inför intervjun som ger 

svar på de frågeställningar och det syfte vi har. Som resultat av vår noggrannhet 

avseende intervjufrågorna, kunde vi vid nästkommande intervjutillfälle ställa identiska 

frågor och därigenom minimera risken att svaren på frågorna inte blir opålitliga trots att 

intervjuerna inte genomförts vid samma tillfälle. Detta en av Liljas ståndpunkter för att 

nå en god reliabilitet (Lilja, 2005, s. 294). Vår undersökning skulle därför med stor 

sannolikhet kunna göras om med samma resultat. 

 

 

Överförbarhet/Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier syftar vanligtvis aldrig till att göra generaliseringar. Snarare syftar de 

till att urskilja liknande svarsmönster. Liknande svar bland informanterna indikerar en 

mättnad i materialet. 

Det aldrig att tala om generaliseringar inom kvalitativa studier i samma utsträckning 

som inom kvantitativa studier, trots detta är det möjligt att göra en sorts 

generaliseringsanspråk i form av huruvida resultatet av en studie går att överföras på 

andra miljöer som är jämförbara och snarlika den som studerats (Ahne, Svensson, 2011, 

s. 29). 

Således är det möjligt att våra informanters svar i vår studie skulle kunna vara möjliga 

att applicera hos andra socialsekreterare inom liknande enheter. 

 

 

Etiska överväganden  
Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få ta del av mycket känslig och privat 

information från intervjupersonerna (Larsson, 2005, s. 119). Detta ställer stora krav på 

forskarens medvetenhet om etiska aspekter och överväganden. Vetenskapsrådet i 

Sverige skriver att etik inom forskningssammanhang innebär att alltid vara medveten 
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om sitt handlade (Vetenskapsrådet 2013). Vetenskapsrådet anser att forskare alltid 

måste ta detta i beaktande, speciellt när undersökningar kring människor görs. Som 

forskare skall du alltid därför tänka på att ett informerat samtycke krävs (Codex 2013). 

Vetenskapsrådet har en tydlig policy som innefattar att den enskilde individen i en 

forskningsstudie skall skyddas. Detta görs genom fyra huvudkrav på forskningen. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Ibid).  

 

I samband med utformningen av vårt arbete var vi noga med att undersöka om vår 

studie skulle kunna vara etisk försvarbar. Då vi tänkt göra en undersökning som 

innefattar till viss del känslig information var vi noga med att förklara vårt syfte för de 

inblandande, utlova anonymitet och konfidentialitet. Konfidentiellt bygger på att data 

som samlats in kan ändras i den grad att privata personer inte kan känna igen 

informationen, men att innehållet förbli detsamma (Larsson, 2005, s.119). Vi som 

forskare skall kunna utlova en tystnadsplikt gentemot intervjupersonerna (Codex 2014).  

 

 Eftersom vår undersökning skall göras genom intervjuer med professionella och 

myndighetsutövare ser det etiska övervägandena dock lite annorlunda ut jämförelsevis 

om vi hade intervjuat klienter eller brukare. Vid intervjuer med klienter eller brukare är 

det ännu viktigare att ta hänsyn till informanterna då de men stor sannolikhet befinner 

sig i en utsatt situation. 

 

Innan våra intervjuer genomfördes har vi noga poängterat att det är frivilligt att delta i 

intervjuerna samt att informanterna när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att 

behöva förklara varför. Om informanterna skulle vilja avbryta har vi klargjort att det är 

utan konsekvenser för deras del. Innan intervjuerna genomfördes frågade vi om det gick 

bra att spela in intervjun med hjälp av en bandspelare. Detta var något ingen av 

deltagarna hade någon invändning emot utan istället hade stor förståelse för eftersom vi 

förklarade att all insamlad data skulle transkriberas för att inga misstag senare skulle 

kunna ske när data analyserades. Det inspelade materialet och den transkriberade texten, 

kommer efter att uppsatsen är godkänd att förstöras och tills dess hållas hemlig och 

personerna kommer att vara anonyma.  
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Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten redogöras. I en del citat har viss överflödig text tagits 

bort, detta har vi markerat med /.../. Den överflödiga text som tagits bort har ej påverkat 

citatets mening. 

Resultatet redogöra efter de teman eller kategorier som utkristalliserats. De teman eller 

kategorier som vi kommer redogöra för är: 

Synen på det långvariga missbruket (utanförskap, marginalisering, exkludering). 

Socialsekreterares upplevelser kring handlingsutrymme samt deras påverkan av 

insatser. 

Behandlingsmetoder för långvariga narkotikamissbrukare. 

 

 

Synen på det långvariga missbruket 
Bland de intervjuade socialsekreterarna fanns en övertygelse och upplevelse kring att 

det många gånger var tröstlöst att arbeta med långvariga narkotikamissbrukare. 

Samtliga intervjuade socialsekreterare ansåg att gruppen långvariga 

narkotikamissbrukare är en grupp som står utanför samhällets normer och värderingar. 

De flesta intervjuade använde ordet ”stämplad” i beskrivningen av 

narkotikamissbrukare. Följande citat kan illustrera socialsekreterarnas syn på långvariga 

missbrukare. 

 

Informant 3 ”Klart det känns tröstlöst ibland. De går bara runt och runt och runt i 

systemen. År efter år.” 

 

Informant 1 ”I början när jag arbetade med dessa människor kände jag att vad fan, ska 

dem aldrig lyckas?! Ibland pratar jag med mina kollegor om vissa klienter som de 

träffat för 10-15 år sedan, som jag träffar idag/.../ då börjar man ju känna att ska dem 

aldrig lyckas? Ibland känns jobbet hopplöst. Men det är just då som jag blir inspirerad 

till att arbeta ännu hårdare med dem.” 

 

Trots att de flesta informanter uttryckte att de ibland kunde känna hopplöshet i arbetet 

med narkotikamissbrukare så kunde de ändå känna motivation och inspiration genom att 

de arbetade med människor. Detta upprepade sig många gånger genom de båda 

intervjuerna. 
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Informant 4 ”/.../ det är ju vårt jobb att se till hela människan, inte enbart missbruket 

och narkotikan. Om inte vi skulle se till hela människan, vem skulle då göra det..?” 

 

Informant 2 ”Att missbruka är stämplande, att vara en missbrukare i dagens samhälle 

innebär både utanförskap och en fight mot normer och värderingar. /.../ jag önskar 

många gånger att vi i samhället skulle hjälpa dessa människor mer än vad vi gör idag. 

Fast det är klart, dem måste ju vilja själva också.” 

 

Informant 1 ”Dom står helt utanför samhället, och även om dem skulle sluta missbruka 

och leva rent i all tid framledes, så kommer de ändå vara stämplade och stigmatiserade. 

Dem kommer alltid att vara utanför samhället. Det är svårt att göra revansch igen.” 

 

De flesta av de intervjuade socialsekreterarna uttryckte att deras arbete handlade om att 

se hela människan, och att missbruket endast var en del av något så mycket mer. Alla 

informanter uttryckte att gruppen långvariga narkotikamissbrukare var en grupp 

människor som står helt utanför samhället vad gäller normer och värderingar. 

De intervjuade socialsekreterarna ansåg att missbruk är stigmatiserande och avvikande. 

Nästan alla informanter uttryckte att det måste vara fel och olagligt i ett samhälle att 

bruka eller konsumera narkotika, men att de upplevde en viss ambivalens. En del 

informanter ansåg att det bör vara olagligt men trots detta vara frivilligt att konsumera.   

En del informanter beskrev vad som är normativt idag. De uppgav att alla människor 

idag ansågs bör ha ett välbetalt arbete, ett eget boende och en familj. Informanterna 

upplevde detta aningen problematiskt, då detta kan skapa en stress och utanförskap för 

de som inte lever enligt normerna. En del informanter trodde att missbrukare började 

missbruka just på grund av att de inte känner sig ”hemma” någonstans, och att de inte 

”passade in” under samhällets normer och värderingar. De flesta informanter betonade 

orden ”normal”, ”onormal”, ”vanlig” och ”ovanlig” i samtalen kring långvariga 

missbrukare. 

Några av informanterna lade tyngd vid medias påverkan på synen av narkotika och 

missbruk. De hävdade att missbrukare oftast framställs som farliga och kriminella i 

sociala medier och forum. Det gav, enligt informanterna en felaktig bild avseende 

missbrukare. 

 

Informant 5 ”Klart att många missbrukare hamnar i kriminalitet då de är i behov av 

pengar till narkotika och så vidare, men jag anser att de allra flesta som missbrukar är 
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vanliga människor som känner sig felbehandlade av samhället, eller som är trasiga på 

ett eller annat sätt.” 

 

Informant 1 ”Det finns en tydlig bild av hur en typisk missbrukare ska och bör se ut. 

Missbrukaren ska vara ovårdad, begå kriminella handlingar, se allmänt äcklig ut och 

inte kunna resonera rationellt. Visst finns dessa också, men dom flesta som missbrukar 

är människor. Precis som du och jag.” 

 

 

Socialsekreterares upplevelser kring handlingsutrymme samt deras påverkan av insatser. 
 

Att tvingas till vård mot sin vilja på grund av ett pågående riskfyllt missbruk är ett 

allvarligt och stort ingrepp mot individens självbestämmande, integritet och vilja. 

Samtliga socialsekreterare ansåg att lagrum enligt LVM skall användas mycket 

sparsamt och endast i de fall där det absolut är nödvändigt. Socialsekreterarna var ense 

om att vård enligt LVM oftast innebär om en individ överlever eller ej på grund av ett 

pågående missbruk. De ansåg även att just det är ett bra mått för huruvida LVM skall 

användas eller inte.  

Samtliga socialsekreterare inom de två missbrukarenheterna ansåg att de själva (i 

samråd med enhetschef) oftast beslutade om ett LVM skulle beredas eller ej. De ansåg 

att deras handlingsutrymme var tämligen stort då de alltid gjorde en förhandsbedömning 

innan ett LVM skulle beredas och efter förhandsbedömningen fattas beslut om LVM 

ska verkställas eller inte. Om en missbrukarenhet anser att det finns skäl för LVM 

omedelbart så skickas en ansökan om vård enligt LVM in till Förvaltningsrätten i 

efterhand. Samtliga socialsekreterare kände sig bekväma och trygga i de beslut de fattar, 

och i samtliga ärenden som informanterna skickat in en ansökan om vård enligt LVM i 

efterhand så har Förvaltningsrätten även samtyckt till beredning av vård enligt LVM. 

 

Informant 2: ”Det är i mycket sällsynta fall vi bereder vård enligt LVM. Det ska mycket 

till innan vi omhändertar någon mot hans/hennes vilja.”  

Informant 6: ”I precis alla LVM-ärenden bestrider Socialtjänsten individens vilja. Det 

känns tungt, men vi gör ju det här för att rädda individens liv. Vi vill att alla ska få leva 

ett värdigt liv… det gör man inte med ett pågående svårt missbruk. ” 
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Vi ställde även frågan om hur en professionell bör agera och handla gentemot klienten 

när en LVM-utredning öppnas. Samtliga informanter uppgav att ärlighet och 

uppriktighet är det enda i en sådan situation. De ansåg att den professionellas handlande 

är A och O i en LVM utredning. De ansåg att klienten ska få information om hur det går 

i utredningen samt var i utredningen socialsekreterarna befinner sig. En 

socialsekreterare uppgav att det kan vara svårt att hålla kontakten och informera 

individen om hur utredningen går eftersom individens hälsotillstånd oftast är så pass 

dåligt att individen inte är mottaglig för information. Men att det ändå är viktigt att 

informera i den mån det är möjligt och aldrig handla bakom individens rygg. 

Socialsekreterarna berättar att det är deras roll att hjälpa individen med hans/hennes 

sociala situation men även i rehabiliteringen under ett pågående LVM. Det är därför 

viktigt att skapa en god relation med klienten som är uppbyggd på tillit och förtroende. 

Många av våra informanter uttryckte att de individer som omhändertas och vårdas enligt 

LVM är mycket arga och känner frustration över att blivit placerade. Våra informanter 

ansåg att det är helt ”okej” att vara arg, frustrerad och förbannad om man 

omhändertagits och vårdas mot sin vilja. I de allra flesta fall så släpper dessa känslor 

efter några veckor berättar våra informanter. Då är klienterna mer mottagliga för hjälp 

och även mer mottagliga för samtal och diskussioner. 

 
 

Det framkom att socialsekreterarna upplevde att deras handlingsutrymme avseende 

insatserna var mycket begränsat. Socialsekreterarna uppgav att de måste utföra en 

grundlig och detaljrik utredning innan en insats via Socialtjänstlagen eller Lagen om 

Vissa missbrukare får beviljas. De flesta av de intervjuade uppgav att de önskade att de 

skulle ha större handlingsutrymme och befogenheter. Socialsekreterarna poängterade att 

insatser inte får vara godtyckliga eller beviljas på grund av de känslor socialsekreterare 

har för klienten, det är bra ur rättssäkerhetssynpunkt att bara bevilja insatser enligt 

lagstiftning. Socialsekreterarna önskade en mer ”nyanserad” lagstiftning där 

socialsekreterarnas erfarenheter tillsammans med klienten fick spela en större roll. En 

del socialsekreterare betonade kommunens ekonomi som ett problem i handläggningen 

av ansökningar om boenden för långvariga narkotikamissbrukare.  

 

Informant 1 ”I många klienters fall önskar jag att jag hade större handlingsutrymme 

vad gäller beviljanden av insatser enligt SoL och LVM. I vissa fall tvingas jag ge en 

klient ett avslag på en ansökan om bistånd på grund att lagstiftningen och de 
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kommunala riktlinjerna ”säger” att klienten inte är berättigad insatsen av någon 

anledning, fast jag känner att klienten både är i behov av insatsen och klarar av det. 

Jag tycker att det skulle vara bra om socialsekreterarna fick bestämma mer vad gäller 

insatser och bistånd. Det tror jag skulle vara mer rättvist för klienten.” 

 

Informant 3 ”Visst kan jag bli rent ut sagt förbannad igen på att jag inte får bevilja 

någon av mina klienter en insats som jag känner att den är i behov av. Jag skulle mer 

vilja gå på min magkänsla och kunskap kring klienten i beviljandet av insatser.” 

 

Informant 4 ”Klart att vi alla förstår vitsen med lagstiftning och att våra insatser måste 

grundas i lagen /.../ men jag tror att vi alla kan vara ense om att det skulle vara bättre 

om våra erfarenheter kring dessa klienter har en större betydelse vad gäller beviljanden 

av bistånd.” 

 

Informant 5 ”Ja, jag hade ju kunnat önska att det ska vara lättare att få igenom SoL-

placeringar utan att behöva lägga fram ärendet för chefen. I bland tänker jag: hur ska 

jag lägga upp det här ärendet för att det ska gå igenom då /.../ kommunens ekonomi har 

stor betydelse för huruvida en Sol-placering på ett behandlingshem går igenom eller ej. 

Det är tråkigt.” 

 

En generell uppfattning bland socialsekreterarna var att det skulle underlätta i 

handläggningen om socialsekreterarna hade ett större handlingsutrymme och 

befogenheter. På vår fråga angående socialsekreterarnas upplevelser kring 

handlingsutrymmet vad gäller bemötande och klientkontakt var att socialsekreterarna 

redan hade ett stort handlingsutrymme. Detta illustreras av nedanstående citat. 

 

Informant 2 ”Det största handlingsutrymmet vi som socialsekreterare vid den här 

sortens enhet har är hur vi väljer att bemöta våra klienter och skapa för relation med 

dem. Det är det roligaste med mitt arbete.” 

 

Informant 1 ”Vårt arbete ger oss en stor möjlighet till att skapa och även inte skapa, om 

vi så vill, relationer med andra människor. Jag tycker att det är tjusningen med det här 

jobbet, att kunna bygga upp en relation med klienten som grundar i förtroende och 

uppriktighet. Både från min sida och klientens.” 
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Informant 5 ”Jag tycker ju verkligen om dessa lite udda människor om jag får säga så 

/.../ skulle det finnas mallar eller riktlinjer för hur vi ska tala med våra klienter också 

hade jag aldrig arbetat med det här. En sådan sak måste var och en socialsekreterare få 

välja själva.” 

 

De flesta av de intervjuade upplevde ett större handlingsutrymme vad gäller bemötande 

men ett mindre handlingsutrymme vad avsåg beviljandet av insatser. Några 

socialsekreterare upplevde det begränsade handlingsutrymmet avseende beviljandet av 

insatser som ett problem. Andra uppgav att det begränsade handlingsutrymmet som helt 

förståeligt eftersom Socialtjänstens arbete bör grunda sig i lagstiftning. De flesta 

socialsekreterare ansåg att de kände trygghet i att ha juridiken och lagstiftningen att 

”luta sig emot”. Detta blev tydligt när informanterna diskuterade om att många SoL-

placeringar (frivilliga ärenden enligt Socialtjänstlagen) var svåra att genomföra. Många 

gånger behövdes att individer fick ett LVM för att komma till behandlingar. Samtliga 

informanter ansåg att ett LVM kunde vara mycket stämplande och kränkande för 

individen. Några informanter ansåg att LVM av klienter upplevdes som ett straff. 

 

 

Behandlingsmetoder för långvariga narkotikamissbrukare. 
En gemensam uppfattning bland socialsekreterarna var att det borde finnas olika 

behandlingsmetoder för människor med långvarigt narkotikamissbruk. Många av våra 

informanter uppgav att det är viktigt att det finns olika behandlingsformer och metoder 

för dessa människor. De hävdade att man måste kunna prova sig fram tills man hittade 

rätt behandlingsmetod för en klient. En gemensam uppfattning var att varje klients 

missbruksproblematik borde behandlas utifrån klientens vilja, förmåga, oförmåga och 

kvaliteter. Informanternas erfarenheter kring olika behandlingsmetoder skilde sig åt. En 

del hävdade att skadereducerande program för heroinister var positivt och effektivt 

medan andra hävdade att skadereducerande program endast var en 

underhållsbehandling. De flesta var trots detta överens om att människor med långvarigt 

narkotikamissbruk borde få en verksam och effektiv behandling. Nedanstående citat kan 

illustrera socialsekreterarnas åsikter kring behandling av narkotikamissbruk. 

 

Informant 6 ”Jag tycker att det ska finnas som ett smörgåsbord. Det ska finnas att välja 

på. Det finns ingen metod som är mer eller mindre verksam för en klient. Det är helt 

individuellt kan man säga.” 
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Informant 5 ”Min generella åsikt är att till exempel heroinister inte bör behandlas med 

underhållsbehandlingar. Just på grund av att man underhåller ett missbruk.” 

 

Informant 1 ”Många av mina klienter går på opiatprogrammet. Jag skulle säga att det 

är det som får dem att leva idag. Hade det inte funnits hade nog dem inte levt idag. /.../ 

vi måste komma ihåg att dessa program är under väldigt kontrollerade former.” 

 

En generell uppfattning bland socialsekreterarna var att målen med insatserna inte var 

att få en individ till att leva resten av sitt liv fria från sitt missbruk utan att skapa en mer 

värdig vardag för klienten. Detta citat kan illustrera denna åsikt. 

 

Informant 3 ”Min ambition är aldrig att få en individ helt fria från sitt missbruk efter en 

SoL-placering eller någon annan form av behandling. Jag vill skapa en drägligare och 

mer värdig vardag för dessa individer /.../ förhoppningsvis leder det till något positivt i 

förlängningen” 

 

De flesta informanter uttryckte att det viktigaste kring en klient med långvarigt 

missbruk var att bemöta klienten med värdighet och respekt. I valet av insats hade 

klientens ambitionsnivå en stor betydelse. En generell uppfattning var att alltid 

rekommendera en insats eller bistånd i samråd med klienten, då deras ambitionsnivå 

kunde se så olika ut. 

Nedanstående citat kan illustrera socialsekreterarnas åsikter kring klienternas 

ambitionsnivå. 

 

Informant 5 ”Det är så olika vad klienterna vill med sin ansökan, vad dem uttrycker för 

behov. Vissa skriver på sin ansökan att de endast vill ha någonstans att bo och inte har 

ambitionen att bli nykter och drogfri. Men fine, då får det väl vara så! Andra kanske 

uttrycker en önskan att faktiskt bli nyktra och drogfria. Ja, då får vi ju undersöka vilken 

ambitionsnivå han eller hon har. Det är så individuellt vad en klient vill med sitt 

missbruk.” 

 

Informant 4 Det är ju klienten som bestämmer, även fast det gäller LVM kan man säga. 

Så är det ju faktiskt. Det är utifrån deras ambition som behandlingen gäller. 
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Analys- vårt resultat reflekterat mot anförd teori 
 

Systemteori 
Systemteorin bygger på att alla individer bör sättas i ett sammanhang och studeras 

utifrån olika system. Det är en teori som bör kunna hjälpa oss att förstå och hjälpa 

människor med missbruksproblematik. Hela personens system bör inkluderas i vården 

eller behandlingen. Det vill säga, även missbrukarens barn, respektive och vänner bör 

inkluderas och vara delaktiga i missbruksvården. De anhöriga behöver ofta också stöd 

under tiden individen genomgår en missbruksbehandling eller avvänjning. 

Våra informanter bekräftade att det är viktigt att inkludera de anhöriga i behandling. 

Våra informanter hävdade också att missbrukandet drabbade hela individens 

omgivning.  

 

Våra informanter berättade att det primära inom missbrukarvården var att se till de 

orsaker som skapat narkotikamissbruk för en individ. Inom Socialtjänsten fokuserar 

socialsekreterarna på bakgrund och orsaker, snarare än vika symtom och konsekvenser 

missbruket ger upphov till. Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att se helheten 

hos klienten, och att missbruket bara var en av många delar och sidor hos en klienten. 

Enligt Parrish innebar systemteorin att se till helheten och inte dela upp systemet i 

mindre delar. Systemteorin kan hjälpa socialsekreterarna att se hur individernas liv 

”hänger ihop”, det vill säga hur saker och ting påverkar varandra. Enligt systemteorin 

påverkar klienten sin omgivning, men påverkas också av sin omgivning.  

 

 

Risk och skyddsfaktorer 

Risk och skyddsfaktorer som teori bygger till skillnad mot systemteorin på att alla 

individer har faktorer som kan ses som skyddande hos dem själva. Dessa faktorer bör 

sedan i sin tur tas tillvara på för att stärka den enskilde och minimera risken för att den 

enskilde ska drabbas av till exempel psykisk ohälsa. Riskfaktorer i sin tur är faktorer 

som gjort att den enskilde från första löpt större risk av att drabbas av psykisk ohälsa. 

Exempel på skyddsfaktorer som också systemteorin vill att socialarbetare skall använda 

sig av är om den enskilde har någon i sin omgivning som anses vara en ”lämplig 

vuxen”.  
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Våra informanter berättade att det huvudsakliga Socialtjänsten fokuserar på är att se till 

orsaker som skapat det narkotika missbruk en klient kommer med. Utifrån detta ser det 

vi som betydande att Socialtjänsten kan vet vad risk och skyddsfaktor är samt att de vet 

hur de kan arbeta utifrån detta. Risk och skyddsfaktorer kan som teori få Socialtjänsten 

att förstå hur klienternas bakgrund kan ha haft för betydelse i deras väg in i missbruket 

men också hur en viss behandling kan vara till hjälp utifrån klientens egna positiva 

sidor, det teorin kallar för skyddsfaktorer.  
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Diskussion 

Våra informanters svar var likartade vad det gällde deras syn på långvarigt 

narkotikamissbruk, hur denna grupp skall behandlas samt hur de som socialarbetare ser 

på sitt handlingsutrymme. Det som skilde olika informanters svar var på frågor om 

opiatprogram och sprututbytesprogram, så kallade läkemedelsassisterande program. 

Ungefär hälften av våra informanter ansåg att det var bra att använda 

läkemedelsassisterad behandling då det kan vara livsavgörande. De som var för 

läkemedelsassisterande program betonade att de av erfarenhet såg att dessa program 

hjälpt många klienter till ett mer ”normalt” liv. Den andra hälften av våra informanter 

ansåg att läkemedelsassisterade behandlingar och sprututbytesprogram inte alls innebar 

god missbruks vård. De ansåg att dessa program endast var till för att underhålla ett 

missbruk och att det gjorde mer skada för individen än vad det gjorde ur ett längre 

perspektiv.   

 

Det som förvånade oss mest avseende informanternas svar var hur de betonade 

frivilligheten.  Alla våra informanter var eniga om att det måste vara frivilligt att 

missbruka och att det måste vara frivilligt att söka hjälp och ta del av olika 

behandlingar. Utredningarna var mer lättjobbade om individen var där av fri vilja och 

mer motiverade till förändring. Vi har förståelse för att det med största sannolikhet är 

mer lättjobbat om individerna är där av fri vilja. Att så stor del av informanterna ansåg 

att det borde vara frivilligt att missbruka är överraskande. Vi trodde nog att vi skulle 

möta socialsekreterare som direkt var emot missbruk och i vårt fall missbruk av 

narkotika.  

 

De flesta socialsekreterare var eniga om borde finnas flera olika behandlingsmetoder. 

De betonade vikten av valfrihet och det ska finnas chans till att prova sig fram. En av 

våra informanter sa att det ska vara som ett smörgåsbord. Det ska gå att prova olika 

saker. Ett behandlingshem kanske passar en individ men inte en annan. 

Socialsekreterarna betonade vikten av att välja en behandling utifrån varje enskild 

individs vilja, förmåga och oförmåga.  

 

Trots att flera av våra informanter upplevde att deras arbete kunde kännas tröstlöst så 

kunde de samtidigt ändå känna att deras arbete var viktigt och kunde känna motivation 
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och inspiration. De betonade vikten av att de arbetade med människor och inte med 

missbrukare. Detta gladde oss som blivande socialarbetare och eventuell 

socialsekreterare. Vi ser det som att även om vi i framtiden kommer möta klienter som 

är svårmotiverade så går det ändå att motivera sig med att de är människor. Missbruket 

är bara en del av någonting större. Något som dock var återkommande bland våra 

informanter var ord som utanförskap och att långvariga narkotikamissbrukare var 

stigmatiserade, precis som informanterna i Lindberg studie. 

 

Vi ser tydliga likheter mellan resultaten från vår undersökning med de tidigare 

forskningar som gjorts. Samtliga tre forskningsstudier som vi valt att använda oss av 

belyste och uppmärksammar de svar vi fått av våra informanter. Även de teman vi valt 

att kategorisera vårt resultat efter var teman som Storbjörk och Lindberg använt sig av 

när de redovisat sina resultat. 

 

Delar av det resultat Storbjörk kommit fram till i sin rapport om personalen inom 

missbrukarvårdens syn på olika behandlingsprogram och attityder till missbrukare kan 

relateras till resultat vi fått fram i vår studie. Ungefär 30 % av Storbjörks respondenter 

svarade att de ansåg att läkemedelsassisterade behandlingar var effektiva för långvariga 

narkotikamissbrukare. I vår studie var samma andel ungefär 50 %.  Att vårt resultat 

speglar det resultat Storbjörk fått blir för oss en bekräftelse. Det är positivt att vår 

undersökning har stöd av den forskning som finns och att vårt resultat inte skiljer sig 

markant även om vi har haft ett annat syfte med vår studie.   

 

Metoddiskussion  
Vi valde att utföra en kvalitativ studie då vi ansåg att det lämpade sig bäst för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. En kvantitativ studie hade behövt ett större 

antal deltagande informanter. Genom att använda oss av fokusgruppsintervjuer kunde vi 

samla in empiriskt material med färre informanter men ändå få in tillräckligt med 

empiriskt material för att göra en rättvis analys. Genom att utforma en intervju med 

endast ett fåtal öppna frågor till våra informanter möjliggjorde vi diskussioner för 

informanter. Deltagarna började diskutera och ett öppet samtal växte fram. Kortare 

följdfrågor användes för att skapa djupare samtal och mer detaljrika beskrivningar. Vi 

anser att vår valda metod lämpade sig för vårt syfte och för det vi avsåg att undersöka.  
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De informanter vi valt att intervjua kan ha varit ”färgade” av hur socialtjänsten arbetar 

avseende lagstiftning och riktlinjer. För att undvika missförstånd mellan oss och våra 

informanter hur intervjun skulle gå till, beskrev vi hur en fokusgruppintervju gick till 

och vad vi hade för syfte. Då hade deltagarna information och möjlighet att tacka nej till 

att delta om de ansåg att de var obekväma med att samtala eller diskutera i grupp. Detta 

upplevde vi som en fördel när vi kom för att intervjua. Då visste informanterna vad det 

var vi ville och vi kunde inta ett mer avslappnat förhållningssätt som vi tror påverkade 

intervjuerna positivt. Att vi var mer avslappnade tror vi gav betydelse för hur svaren 

kom att bli. Trots att vi informerat informanterna på mejl innan vi kom repeterade vi vid 

intervjun vår information.  

 

Vi kan även rikta en del självkritik mot detta arbete. Då vi båda tidigare kommit i 

kontakt med människor med missbruksproblematik hade vi en viss förförståelse. Detta 

kan ha haft inverkan på vilka teorier vi har valt att använda och hur vi valde att 

formulera frågorna. 

 

 

Förslag till framtida forskning 
Missbruksproblem är ett ständigt aktuellt ämne och kan diskuteras i all framtid. Enligt 

oss är behandlingsmetoder och åsikter kring missbruk något som måste följa den övriga 

utvecklingen i samhället. Behandlingsmetoder och åsikter kring missbruk kan med 

största sannolikhet inte vara statiska. Vilka behandlingsmetoder som var lämpliga för 

några decennier sedan kanske inte alls kan vara aktuella idag.  

Vi tror dock att det saknas en evidensbaserad forskning kring narkotika som utgår från 

individerna med missbruksproblematik. De flesta forskningsstudier vi tagit del av utgår 

från de professionellas håll. 

 

Vi har under arbetes gång saknat forskning som rör klienternas syn på behandling och 

behandlingsmetoder. Detta är något som vi finner intressant men också som vi kan ha 

en förståelse för då det kan vara svårt och inte alltid etiskt försvarbart att intervjua dessa 

utsatta människor. Dock anser vi att det är viktigt att någon, trots problematiken att 

intervjua dessa klienter, ändå forskar kring det då deras syn på behandling är av stor 

vikt. Något som en av våra informanter sa var att ” Och så måste vi komma ihåg att 

många av dem här vi möter är bättre socialarbetare än vad vi är.”  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Frågor som ställdes under intervjuerna. Intervjuguide. 

 

− När vi nämner ”långvarigt narkotikamissbruk”, vad är det första ni tänker på då? 

 

− Hur anser ni att denna grupp av individer bör behandlas? (Behandling/ 

skadereduktion, frivillighet/ tvång) 

 

− Anser ni i er roll som socialsekreterare att ni har ett handlingsutrymme vad 

gäller era klienter? (Mötet med klienten. Förmåga att förändra klientens tillvaro. 

Handlingsutrymme vad gäller beslut och insatser) 

 

− Vilka faktorer avseende beslut styr handläggningen av ärenden enligt SoL och 

LVM? Önskar ni att ni hade ett större handlingsutrymme/befogenheter? 

 

− Är ekonomiska faktorer något ni ”känner av” i er verksamhet/ på er enhet?
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