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Förord  

Denna kandidatuppsats på 15 högskolepoäng inom social hållbarhet är skriven inom 

Samhällsförändring och Socialhållbarhet, ett sociologiprogram vid Högskolan i Halmstad. 

Under utbildningens gång har ämnet social hållbarhet och samhällsutveckling varit ständigt 

närvarande. I och med vårt intresse för social hållbarhet, och hur alla människor inte besitter 

samma förutsättningar i vårt samhälle valde vi att inrikta vår uppsatts på just livsvillkor och 

byråkrati; hur fungerar vårt välfärdssamhälle egentligen?  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Åke Nilsén som hjälpt oss att komma på rätt spår 

samt gett oss stöd när det behövts under arbetets gång. Vi vill även tacka våra klasskamrater 

för bra kritik och opponering, samt våra respondenter som valde att ställa upp för studien.   

/ Anna Berggren & Alexandra Zlojutro 
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Abstrakt  

I denna uppsats har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats som metod för att kunna besvara 

studiens valda frågeställningar som handlar om hur Sveriges lagreglering samt byråkrati 

påverkar både polis och socialtjänst i deras arbete med drogmissbrukare, samt hur detta 

påverkar tjänstemännen på ett emotionellt plan. Målet med undersökningen har inte varit att 

bevisa eller förklara någonting, utan syftet var att skapa en bredare kunskap gällande 

problemområdet. Studien genomfördes med personliga intervjuer med fyra socialsekreterare 

samt fyra poliser som arbetar, eller har arbetat med drogmissbrukare – alltså tjänstemän som 

har haft hand om ärendehantering samt beslutsfattande gällande målgruppen. Författarna har 

även valt att utföra en kvalitativ förstudie med tre stycken före detta drogmissbrukare för att 

genom dessa personliga intervjuer kunna åstadkomma en intervjuguide till huvudstudien, 

samt för att försöka lokalisera problematiken i deras ärendehantering.  

     Resultatet av huvudstudien har sedan sammanställts och kombinerats med fem 

vetenskapliga artiklar, samt olika teorier och begrepp från Lipsky, Weber, Hochschild och 

Lindberg. Utfallet av att använda de valda teorierna och begreppen på författarnas insamlade 

empiri har gjort att studien åstadkommit ett resultat som visat att både polis och socialtjänst 

överlag inte tycker att det är emotionellt påfrestande att arbeta med drogmissbrukare. 

Resultatet uppvisar även att det inte är Sveriges lagreglering eller byråkrati som utgör att 

drogmissbrukare tidvis ”faller mellan stolarna”, det är istället samverkan som brister mellan 

olika myndigheter – samverkansinsatserna fungerar inte som dem ska, och dessa är heller inte 

fullt reglerade i lag vilket gör att det går att dra slutsatser om att Sveriges samverkansinsatser 

mellan myndigheter behöver förbättras för att missbruksvården ska utvecklas till det bättre. 

Polis och socialarbetarna är överens om att det är angenämt att alltid kunna referera till lagen i 

deras beslut angående drogmissbrukare; då alla i samhället måste följa Sveriges lagar. 

  

Nyckelord: Polis, socialtjänst, emotionellt arbete, lagreglering, byråkrati, drogmissbrukare, 

Lipsky 
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Abstract  

In this paper a qualitative approach has been applied as a method to answer the questions of 

the study that deals with how Sweden's law enforcement and bureaucracy influence the police 

and social services in their work with drug addicts, and how this affects the officials. 

emotional plan. The aim of the survey has not been to proof or explain anything, but the 

purpose was to create broader knowledge about the problem area.  

     The study was conducted with personal interviews with four socialworkers and four police 

officers working, or have been worked with drug addicts - those officials who have taken care 

of case management and decision-making regarding the target group. The authors have also 

chosen to conduct a qualitative pilotstudy with three previous drug addicts, this study 

included personal interviews in order to provide a interview guide to the main study, as well 

as to try locate if it exist any problem in their case management.  

      The results of the main study have been compiled and combined with five scientific 

articles, as well as various theories and concepts from Lipsky, Weber, Hochschild and 

Lindberg. The outcome of using the chosen theories and the concepts of the authors' collected 

empirical studies has led to  finding that both police and social services do not think it is 

emotionally stressful to work with drug addicts. The result also shows that it is not Sweden's 

law or bureaucracy, which means that drug addicts occasionally "fall between the chairs", 

instead, they are collaborative as deficiencies between different authorities - collaborative 

efforts do not work as they should, and theese are not  fully regulated in law which makes it 

possible to conclude that Sweden's cooperation efforts between authorities need to be 

improved in order for the use of subctanse abuse treatment to develope to the  better. Police 

and social workers agree that it is a pleasantly to always refer to the law in their decisions 

regarding drug addicts; then everyone in society must comply with Sweden's laws. 

 

Keywords: Police, social services, emotional work, law regulation, bureaucracy, drug 

addicts, Lipsky 
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1. Inledning  
Följande studie grundar sig i en viss problematik när det kommer till Sveriges 

välfärdssamhälle. Sverige är uppbyggt på trygghetssystem för alla individer i samhället, som 

exempelvis sjukförsäkring och insatser till förmån att förebygga olyckor och hälsorisker, trots 

detta har det uppmärksammats en brist i vårt välfärdssamhälle angående bland annat 

föreliggande studies ämnesområde; drogmissbrukare (Regeringen, 2011). Sveriges regering 

har sett att det blivit allt vanligare med LVM-vård och omedelbart omhändertagande av 

individer, under 5 år i början av 2000-talet ökade det omedelbara omhändertagandet av 

drogmissbrukare med cirka 90 procent. 98 procent av alla drogmissbrukare blev omedelbart 

omhändertagna år 2018, grunden för detta var att individerna löpte risk för allvarlig 

försämring av sitt hälsotillstånd i jämförelse med år 2000 där det var 91 procent som 

omedelbart omhändertogs (Socialstyrelsen, 2019). 

 

En person ska omhändertas om denne riskerar att skada sig själv, detta har från år 2001 till år 

2018 ökat med 21 procent, samtidigt har även kriteriet enligt LVM om avser att individen 

riskerar att skada närstående ökat med några procentenheter under samma år (Socialstyrelsen, 

2019). Regeringen uttrycker som nämnt ovan att det existerar brister i Sveriges 

välfärdssamhälle, detta uttalar även Thomasson i sin artikel för Sydsvenskan där han 

beskriver hur många drogmissbrukare vill sluta bruka men att bristen ligger i att möjligheterna 

till hjälp saknas när individen väl är motiverad (Thomasson, 2017). Många aspekter indikerar 

följaktligen på att det välfärdssamhälle vi lever i idag inte fungerar till fullo, i alla fall inte när 

det kommer till drogmissbrukare, men varför? Ett idealtypiskt välfärdssamhälle hade varit där 

alla fick rätt hjälp och där det går att lita på att Sveriges trygghetssystem faktiskt hjälper alla – 

oavsett problematik.  

 

 I en artikel från Svenska Dagbladet går det att läsa att från och med år 2002 beslutade 

kommunstyrelsen att drogmissbrukare skulle erbjudas skräddarsydd vård omgående samt att 

resultatet av detta måste redovisas, även staden ska ha ett samarbete med andra myndigheter i 

sin hantering av missbruksvård. Stockholms revisionskontor har efter detta beslut granskat 

missbrukarvården i fyra stadsdelar i Sverige och menar på att det ändå inte är mycket som 

förändrats sedan beslutet togs. Det existerar fortfarande en dålig dokumentation samt 

bristande handläggning trots det nya beslutet, vilket gör att drogmissbrukare ännu inte får 
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hjälp i ett tidigt skede (Danné, 2014) Ansvarig på Stadsmissionens verksamhet för de hemlösa 

vittnar om att de ofta fångar upp personer som inte har kontakt med socialtjänsten, men att de 

då själva försöker få dem att kontakta myndigheten. Ansvarig berättar fortsättningsvis att 

drogmissbrukarna ofta har testat att själva gå dit men fått avslag på grund av att socialtjänsten 

inte fort nog har kunnat hjälpa dem och att det måste ske en utredning. Den ansvarige tycker 

därför att socialtjänsten är lite väl byråkratisk (ibid).  

 

Vi kan även läsa i en annan artikel där tidningen NA år 2017 har intervjuat en mamma till en 

gravt drogmissbrukande son. Mamman är väldigt negativt inställd till socialtjänstens arbete 

där hon menar på att dem erbjuder frivillig behandling istället för att sätta in tvångsvård till 

människor som faktiskt hade behövt detta direkt, precis som hennes son hade behövt. Hon 

fortsätter och säger att socialtjänsten hela tiden kommer till slutsatsen om att de ska göra så 

lite de bara kan (Ströman, 2017).     

 

 Detta visar att drogmissbrukare inte får den hjälp dem har rätt till enligt lag, med tanke på att 

socialtjänst och polis alltid måste handla enligt lag vill författarna till föreliggande studie 

undersöka om och i så fall vart det fallerar i Sveriges rättssystem och välfärdssamhälle när det 

kommer till drogmissbrukare, varför vissa drogmissbrukare ”faller mellan stolarna”? 

Drogmissbrukarens livsvillkor är tuffare än en icke drogmissbrukares, vilket gör det ännu 

viktigare att dem får den hjälpen dem behöver.  

2. Syfte & Frågeställning 
2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att få en inblick om och i så fall vart det brister i 

hanteringen av drogmissbrukare. Förhoppningen är att empirin ska ge oss kunskap kring om 

socialtjänst och polis upplever att det existerar någon form av problematik och hur dem 

upplever deras arbete med drogmissbrukare, samt om Sveriges lag har en påverkan på varför 

vissa drogmissbrukare far illa och/eller ”faller mellan stolarna”. Vi som författare har valt att 

begränsa denna forskning till polisdistriktet och socialtjänsten i södra Sverige.   

2.2 Frågeställning 
-Hur ställer sig socialsekreterare och polis till Sveriges lagreglering som omfattar deras arbete 

med drogmissbrukare? 

- Påverkas polisens och socialtjänstens anställda emotionellt av sitt arbete med 

drogmissbrukare?   
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- Existerar det brister i hanteringen av drogmissbrukare? 

3. Bakgrund 
Drogmissbruk är något som blir allt vanligare i Sverige för varje år som går. Den 1 november 

2017 tvångsvårdades 372 personer med drogmissbruk och beroende samt att 1900 personer 

vårdades frivilligt i institutionsvården (Socialstyrelsen, 2017). Idag ser samhället på 

drogmissbrukare som stigmatiserade, detta tillsammans med en hård lagstiftning kan försvåra 

processen för att få hjälp för de personer som brukar droger (SKL, 2018). Både polis och 

socialtjänst är skyldiga att samverka med varandra när det kommer till drogmissbrukarvården 

(6 § LVM & 6 § PL ). Dessa två myndigheter stöter hela tiden på drogmissbrukare i sitt 

dagliga arbete och det är därför viktigt att deras samverkansinsatser fungerar för att brukarna 

ska få rätt hjälp så fort som möjligt. 

 

3.1 Polis 
Poliser arbetar inom polismyndigheten som leds av en som har ensamt ansvar för deras 

myndighet. Polismyndighetens huvudsakliga uppgift är att tillsammans med andra 

myndigheter försöka minska brottsligheten och öka människors trygghet i samhället. De 

måste enligt lag samarbeta med myndigheter som exempelvis socialtjänsten (6 § PL). 

Polisernas vision är att “göra hela Sverige tryggt och säkert”. I lagboken går det att tyda att 

poliser inte får agera hur de vill, deras handlingar och/eller beslut måste utgå ifrån lag (PL). 

 

Polismyndigheten arbetar bland annat med narkotikabrukandet i samhället, de arbetar mot 

detta för att försöka få problemet att minska, det är även olagligt att bruka narkotika. Enligt 

12a § PL ska polisen omhänderta den enskilde drogmissbrukaren om denne löper risk för 

skada, detta kan ske utan godkännande av socialnämnden om risken till skada är stor (12 § 

PL). Polisen har även en anmälningsskyldighet till socialtjänsten och måste därför anmäla den 

enskilde och meddela att denne brukat narkotika eller har ett problem med alkohol (6 § 

LVM). 

  

3.2 Socialtjänsten 
Socialtjänstens mål är enligt 1:1 SoL att främja människors ekonomiska och sociala trygghet i 

samhället, även deras jämlikhet som rör levnadsvillkor samt att myndigheten ska främja 

människors aktiva deltagande i samhällslivet. Några av deras uppgifter är att svara för omsorg 

och service samt stöd och vård; socialtjänstenens uppdrag är, utifrån bestämmelserna som 
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socialnämnden har, aktivt ombesörja för att varje enskild individ som är drogmissbrukare ska 

få den vård och hjälp denne behöver för att kunna bryta sitt drogmissbruk. Dem ska 

tillsammans med den enskilde planera den hjälp och vård som denne behöver, denna plan ska 

noga bevakas så att den faktiskt fullföljs (1:9 SoL). Kommunen, det vill säga socialstyrelsen, 

ska ingå en överenskommelse med landstinget där de ska samarbeta om det är så att den 

enskilde är inne i ett drogmissbruk som innefattar alkohol, narkotika eller läkemedel etc (1:9a 

SoL). 

 

3.3 Förstudie 
Vi som författare har genomfört en förstudie med tre stycken respondenter som tidigare 

drogmissbrukat. Författarna har valt att genomföra denna förstudie för att få en djupare 

förståelse kring var myndigheternas hantering av drogmissbrukare eventuellt kan brista, samt 

för att få en uppfattning kring om de före detta drogmissbrukarna upplever att det existerar en 

problematik. Förstudien bestod av en intervjuguide (se bilaga 1) och genomfördes därför med 

ett kvalitativt tillvägagångssätt. Resultatet visar hur respondenterna anser att det existerar viss 

problematik när det kommer till hantering av drogmissbrukare från både socialtjänst och 

polis. 

 

Från intervjuerna med respondenterna blev vi som författare bekanta med att de före detta 

drogmissbrukarna hade en positiv inställning till både socialtjänst och polis samt deras arbete. 

Dock så har de fått denna åsikt i efterhand, efter att kontakten avslutats och inte under det 

pågående drogmissbruket. Trots detta hade alla respondenter vid något tillfälle upplevt att 

dem blivit orättvist behandlade och att de inte fått den hjälp som dem egentligen som själva 

ansett sig behöva.  

 

En av de tre respondenterna berättade i dennes intervju hur dåvarande sambon, som även 

denne var i ett drogmissbruk enbart pendlade mellan att bli omhändertagen och frisläppt. 

Respondenten som var medberoende hade bett om hjälp flera gånger till både polis och 

socialtjänst men ingenting gjordes åt saken. 

 

”Jag bad verkligen om hjälp alla gånger dem hämtade honom, det var inte bara han själv 

som behövde hjälp, men de tyckte att det räckte med att han skulle sova ruset av sig och sen 

kunde han komma hem och bete sig lika illa igen” (Maja).      
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Alla respondenter hade även en uppfattning om att både polis och socialtjänst har bortsett från 

deras plikt till opartiskhet när det kommer till hanteringen av fallen. Respondenterna har blivit 

dömda i förväg vilket genererat ett annorlunda bemötande från både polis och 

socialtjänstmedarbetare. Caroline berättade i sin intervju; ”Jag kände varje gång dem 

stannade mig på stan att de direkt visste vem jag var även fast de inte träffat mig innan” 

 

Alla tre respondenter var tydliga med att framföra att de tycker att samverkansinsatserna 

mellan polis och socialtjänst inte fungerar bra. Caroline berättade även hur hon under sitt 

drogmissbruk stött på polisen drogpåverkad, då det varit så illa att hon inte kunnat ta hand om 

sig själv men att hon inte haft någon vetskap kring att polisen anmält henne till socialtjänsten. 

Är det så att polisen gjort en orosanmälan så har socialtjänsten i så fall lagt ner fallet trots att 

Caroline själv i efterhand ansett att hon uppfyllt alla rekvisiter när det kommer till 

omhändertagande enligt LVM. 

 

Alla tre respondenter tyckte däremot inte att socialtjänsten hade något speciellt ansvar över 

just deras drogmissbruk, respondenten Adam menade att det bara ligger på en själv som 

enskild individ, socialtjänsten ska finnas där som stöd och hjälp när en person i ett 

drogmissbruk behöver det - vilket alla respondenterna tycker att dem gjort vid flertal tillfällen. 

Respondenterna hade även en förståelse för socialsekreterare och polistjänstemän då de var 

medvetna om hur strikt deras arbete är när det kommer till lagreglering och 

handlingsutrymme. 

 

Denna förstudie visar hur före detta drogmissbrukare upplever att det existerar en viss 

problematik. Denna problematik gäller inte för alla drogmissbrukare och trots 

respondenternas missnöje kring vissa faktorer så har dem ändå lyckats ta sig ur sitt 

drogmissbruk, vilket många gör. Socialtjänstmedarbetare och polismän har trots denna studie 

visat att dem över lag har en positiv inverkan på drogmissbrukare, trots att några av dem kan 

”falla mellan stolarna”.  

4. Tidigare forskning 
4.1 Myndighetsföreskrifter - Demokratisk anknytning, politisk styrning och 

rättssäkerhet 
Wenander skriver i sin artikel att det i Sverige finns möjligheter för lagstiftaren att överlåta 

makt till andra organ, de vill säga regler som förvaltningar kan utföra under regeringen. I 
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svensk rätt finns det många olika bestämmelser i Regerinsformen om att regeringen har 

tillåtelse att delegera makt till förvaltningsmyndigheterna, vilket genererar möjlighet för 

förvaltningarna att anta sig rättsligt bindande föreskrifter. Föreskrifterna företräds inte av våra 

folkvalda politiker, samt att de inte har något speciellt inflytande när det kommer till 

förvaltningarna (Wenander, 2016).   

 

Artikeln studerar den svenska rättsliga regeringen som står skriven i Regeringsformen och 

problematiserar dessa myndighetsföreskrifter (ibid). Enligt skribenten har det länge 

debatterats kring hur ordningen som existerar i Sverige ger uttryck för en bristande 

maktdelning som kan hota vår rättssäkerhet. Grundfrågan i artikeln frågar vad de svenska 

förvaltningarnas utrymme att anta sig bindande regler innebär i förhållande till demokratisk 

maktutövning och politisk styrning av förvaltningen samt rättssäkerheten. En överdriven 

användning av myndighetsföreskrifter kan resultera i ett demokratiskt problem angående 

ansvar. Regleringen för dessa föreskrifter uttrycks och bollas hela tiden mellan två sidor; 

principiell folksuveränitet och pragmatisk uppgiftsfördelning baserad på effektivitet av 

förvaltningarnas kunskap. Det är svårt att säga vilken av dessa sidor som är bäst för landet och 

dess rättssäkerhet, men det övervägs om det alltid är meningsfullt i praktiken att det existerar 

tydliga gränser mellan generella föreskrifter och enskilda avgöranden. Hade 

myndighetsföreskrifter fungerat helt som bindande regler och lagar hade det uppstått problem, 

de måste ha handlingsfrihet skriver författaren av artikeln (Wenander, 2016).  

 

4.2 The role of agencies in policy – making 
Tobias Bach genomförde en forskning kring New Government Managements 

agencifieringsmodell som utgår ifrån att myndigheter inte bör vara lika deltagande i 

beslutsfattningar vilket dem är idag. I artikeln beskrivs det hur myndigheternas 

självständighet bör bli mer begränsad efter modellens implementering. Författaren Bach är 

kritisk till denna modell och argumenterar emot detta i sin artikel med stöd i litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Forskningen grundar sig i frågor kring vilka relevanta uppdrag 

myndigheterna besitter och vilka uppdrag som kan påverkas negativt efter NPM´s 

implementering (Bach, 2017). 

 

Bach beskriver i artikeln hur de statliga myndigheternas politiska aktiviteter är den största 

centrala aspekten för deras självständighet mot politikerna, och menar att detta är viktigt att 

myndigheter har ett självbestämmande angående beslutsfattande. Bach ser detta ur en 
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demokratisk synvinkel; att politiker inte ska utöva för mycket kontroll över myndigheter. Han 

anser att politiker inte är tjänstemän som arbetar direkt med individerna i samhället och 

argumenterar därför för ett rationellt val av institutionalism och delegation. NPM´s modell gör 

myndigheterna till ett instrument för att uppnå politiska ändamål, vilket enligt Bach kan skapa 

en maktkamp mellan politiker och myndigheter (Bach, 2017). 

 

4.3 Experiences of police contact among young adult recreational drug users: A 

qualitative study 
Denna forskning bygger på data som samlats in under 4,5 år av Natural History of drug use år 

2013. Studien grundas i ATS-missbrukande ungdomar i Australien, det vill säga ungdomar 

som missbrukar ecstasy och metamfetamin. Syftet med studien är att undersöka de 

missbrukande ungdomarnas uppfattning av polisens beteende under deras möten och är 

genomförd med ett kvalitativt tillvägagångssätt (Leslie, Cherney, Smirnov, Kemp & Najman, 

2018). 

 

Ungdomarna fick under intervjuerna svara på frågor kring de bästa samt värsta de varit med 

om i möten och interaktioner med polis, om polisen varit mindervärdig eller haft en hedervärd 

attityd för att sedan undersöka om detta påverkat ungdomarnas missbruk. Resultatet av 

studien visar att ungdomarnas uppfattning av polisens beteende påverkats av olika faktorer 

som exempelvis tidigare erfarenhet ungdomarna haft med polisen, samt deras eget beteende 

vid kontakten. Resultatet visade hur ungdomarnas kontakt med polisen medfört en negativ 

förändring i användningsförloppet av droger. Majoriteten av ungdomarna påverkades inte av 

polisens kontakt, snarare gjorde kontakten att ungdomarna ändrade sitt brukningsbeteende för 

att det skulle bli svårare för polisen att upptäcka dem (Leslie, Cherney, Smirnov, Kemp & 

Najman, 2018). 

 

4.4 Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? 
Ekdahls artikel syftar till att beskriva samt analysera hur socialarbetare ger mening och 

legitimerar tvångsvård och underhållsbehandling, och ett central begrepp i studien är 

behandling. Det empiriska materialet består av 33 stycken kvalitativa intervjuer med 

socialarbetare och handlar om hur dem ser på uppgiften att hjälpa drogmissbrukare med att 

rätta till sin svåra livssituation. Artikeln syftar även till att avbilda samt analysera hur 

yrkesverksamma inom socialtjänsten i Sverige legitimerar kontroversiella 
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tvångsbehandlingar, metodunderhåll och hjälpinsatser.  

 

Resultatet visar hur behandling är den mest framgångsrika resursen för att nå målet för att bli 

drogfri. Socialarbetarna anser att behandlingen är ytterst viktig och det är denna faktor som 

leder till en förändring hos drogmissbrukarna. Dem anser att socialarbetarna bör tänka på att 

alla individer är olika, och ska därför få olika behandlingar. På detta vis kommer 

behandlingarna bli framgångsrika (Ekdahl, 2010).  

 

4.5 Hemtjänstpersonals förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem 
Studien syftar till att beskriva vårdpersonalens förhållningssätt med att ge omsorg till äldre 

personer med alkoholproblem. Skribenterna har i studien använt sig av samtal i sex 

fokusgrupper med omsorgspersonal i olika kommuner i Sverige. I fokusgrupperna skulle 

deltagarna reflektera och diskutera om ett specifikt fenomen som hade att göra med praktiska 

erfarenheter av arbetet med omsorgstagare med alkoholproblem, de diskuterade även frågor 

som hade att göra med kontakter med kommunens biståndsenhet Karlsson & Gunnarsson, 

2018). 

 

Karlsson och Gunnarsson fick fram genom sin studie att när det kommer till arbete med 

omsorgstagare som har alkoholproblem så går det inte längre att handla på rutin, utan 

personalen måste hela tiden anpassa sig efter hur situationen råder i varje enskilt hem. I 

fokusgrupperna har det framkommit att vissa omsorgstagare lever i ren misär i sitt eget hem, 

och även fast denne behöver mycket hjälp får inte denne den omsorg som fullt ut täcker 

personens behov. Detta medför stress och rädsla från vårdpersonalens sida, där dem menar på 

att de är bekymrade och ledsna över hur omsorgstagarens situation kan se ut, personalen kan 

då ibland känna att de som fattar besluten kring omsorgstagaren borde tänka om. 

Hemtjänstpersonalen känner att de saknar en viss kunskap angående medföljande känslor av 

otrygghet och osäkerhet, det vill säga svåra möten - arbetet är mer emotionellt krävande än 

vad någon kan tänka sig (Karlsson & Gunnarsson, 2018). 

 

4.6 Reflektion 
Den första artikeln om myndighetsföreskrifter med demokratisk, politisk och rättssäkerhet har 

direkt koppling till föreliggande studie. I denna studie kommer vi som författare studera detta 

fenomen samt undersöka om den tidigare nämnda rättssäkerheten faktiskt blir hotad som 

artikeln nämner (Wenander, 2016). Enligt skribenten uppstår det problem om myndigheter är 
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bindande av lagar, hur ställer sig våra respondenter till detta? Hur upplever dem Sveriges 

lagreglering när det kommer till drogmissbrukare, behöver dem en större handlingsfrihet? 

 

Artikeln “socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring” visar oss en vidareutvecklad 

artikel från Wenander då den utgår ifrån hur Sverige legitimerar ideologiskt kontroversiella 

tvångsbehandlingar, metodunderhåll och hjälpinsatser. Skribenten nämner i artikeln hur 

socialtjänst har ett inflytande över vem som får hjälp samt hur alla socialtjänstemän förväntas 

använda lagar i praktiken och hur detta fenomen kan uppfattas som problematiskt från både 

missbrukare och socialtjänstemäns håll (Ekendahl, 2010). Är det så att 

socialtjänstmedarbetare har tillräckligt med kompetens för att fatta beslut kring en enskild 

individ om vård eller inte, och är det i så fall detta som gör att drogmissbrukare eventuellt 

“faller mellan stolarna”? 

 

Bach beskriver i sin artikel om hur politiska aktiviteter är en central aspekt för myndigheters 

självständighet när det kommer till beslutsfattande. I Sverige delegeras makt från folkvalda 

partier ner till socialtjänst och polismyndighet som sedan ska besluta utifrån egna 

bedömningar (Bach, 2017). Detta kan generera en problematik då drogmissbrukare inte själva 

valt socialtjänstemännen eller polismännen, dessa tjänstemän kan därför ta beslut utifrån egna 

politiska åsikter som kanske inte stämmer överens med drogmissbrukarens.  

 

Med hjälp av artikeln om drogmissbrukande ungdomar i Australien kan vi som författare få 

en inblick i hur ungdomar kan uppfatta sin kontakt med polisen, vi kan använda denna studie 

som en jämförande aspekt i frågor som rör polisens agerande. Även artikeln kring 

alkoholmissbrukande omsorgstagare (Karlsson & Gunnarsson, 2018) kan användas som en 

jämförande infallsvinkel till det emotionella arbetet med individer som har ett drogmissbruk. 

Vi som författare kommer efter resultatet kunna se om denna artikel stämmer överens med 

vad socialtjänstemän och polismän uppfattar som emotionellt eller om de ens påverkas 

emotionellt av arbetet med drogmissbrukarna (Leslie, Cherney, Smirnov, Kemp & Najman, 

2018). 

5. Teori 

I detta kapitel kommer vi presentera fyra olika teorier som anses sig vara relevanta till denna 

uppsats. Huvudteorin är Street level buereaucrat från Michael Lipsky och den 
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legalbyråkratiska förvaltningsmodellen från Mac Weber, dessa teorier är användbara för att 

kunna studera vårt fenomen kring lagreglering och byråkrati. Vi har även valt att ha med Arlie 

Hochschilds teori om känsloarbete för att kunna reflektera kring hur mycket polis och 

socialtjänst påverkas emotionellt av sitt arbete med drogmissbrukare. Den sista teorin valde vi 

efter vårt resultat och analys då det visade sig att samverkan var en central aspekt.  

 

5.1 Huvudteori Michael Lipsky - Street level buereaucrat 

Michael Lipsy är en föredetta statsvetare som år 1969 kom ut med artikeln ”street-level-

buereaucrat” som på svenska översätts som gräsrotsbyråkrat, denna artikel utvecklade han 

senare till boken Street - level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service. 

Lipsky beskriver en gräsbyråkrat som en offentligt anställd individ som har direkt kontakt 

med klienter och andra individer på offentliga förvaltningar. Gräsbyråkraterna, det vill säga 

tjänstemännen, besitter ett visst handlingsutrymme och en viss handlingsfrihet som Lipsky 

menar kan påverka olika sanktioner, förmåner, mängd och kvalitet i beslutsfattandet. 

Gräsbyråkraternas arbetssituation är ofta komplex när det kommer till regelverk och 

lagstiftningar, det existerar ett problem kring att lösa enskilda fall genom konkreta lagar. 

Detta på grund av att det kan vara svårt för tjänstemännen att se vad som kommer hända i 

framtiden i vissa enskilda fall (Lipsky, 1980). Han beskriver även hur gräsbyråkraterna skapar 

problem och problematiserar därför deras roll i organisationer. Det största problemet anser 

han vara deras handlingsfrihet, att den utvecklar ett glapp till politiken som är utformad för 

området, byråkraternas handlingsfrihet utgår alltså inte alltid från politiken (Ibid). 

 

Ett annat problem som Lipsky lyfter i sin bok är att gräsbyråkraterna kan ha svårt att skilja på 

olika individer samt förhållandet mellan klient och organisation; detta på grund av att de 

besitter ett ansvar gentemot klient och organisation samtidigt. Organisationen kräver att 

byråkraterna ska förändra och/eller hjälpa klienterna i olika fall, samtidigt som de måste ta 

hänsyn till klienternas olika önskemål och behov. Lipsky menar att detta är mycket svårt och 

att gräsbyråkraterna ofta befinner sig långt ifrån det opersonliga förhållningssättet (Lipsky, 

1980). 

 

”To deliver street-level policy through bureaucracy is to embrace a contradiction. On the one 

hand, service is delivered by people to people, invoking a model of human interaction, caring 

and responsibility. On the other hand, service is delivered through a bureaucracy, invoking a 
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model of detachment and equal treatment under conditions of resource limitations and 

constraints, making care and responsibility conditional” – Lipsky, 1969 

 

Ett ytterligare problem är att gräsbyråkraterna besitter ett visst informationsövertag till både 

klient och myndighet då de har mer kunskap än dessa. Byråkraterna besitter därför makten att 

sätta klienterna i underläge, då klienterna ofta är hos myndigheten ofrivilligt. Trots detta så 

måste det existera ett bra samarbete för att byråkraterna ska kunna följa sina riktlinjer från 

organisationen som motiveringsarbete, vägledning och bedömning; fungerar inte samarbetet 

här så blir det svårt för gräsbyråkraten att förhålla sig till både organisation och klient 

samtidigt (Lipsky, 1980). Trots denna problematik argumenterar Lipsky för att det även kan 

vara nödvändigt med ett handlingsutrymme då det medför en yrkesstolthet hos 

gräsbyråkraterna. Denna yrkesstolthet gör dem mer legitima för klienterna vilket medför att 

det blir lättare med ett samarbete och byråkraten kan lättare lösa problem och arbeta för 

klientens välbefinnande - trots detta står Lipsky fast vid att många problem hade försvunnit 

om det stora handlingsutrymmet hade tagits bort (Ibid). 

5.1.1 Motivering av vald teori 

Vi som författare anser att Lipskys teori är väsentlig i föreliggande studie då denna grundar 

sig i polisens och socialarbetarnas arbete och handlingsutrymme inom organisatoriska 

verksamheter. Både polis och socialtjänst kan definieras som gräsbyråkrater då dem besitter 

ett visst handlingsutrymme och hanterar i detta fall vår målgrupp; drogmissbrukare. Följande 

studie grundar sig i att försöka förklara om detta handlingsutrymme upplevs som något 

positivt eller negativt, och om lagen alltid hjälper gräsbyråkraterna med beslutsfattandet eller 

om det faktiskt påverkar deras arbete negativt. 

 

5.2 Arlie Hochschild – Känsloarbete 
Hochschilds teori om känsloarbete innebär att en individ hanterar sina känslor på ett specifikt 

sätt för att generera ett korrekt och märkbart uttryck i sitt arbete. Detta genom att individen 

antingen åstadkommer vissa känslor, eller trycker undan dessa så att ett korrekt uttryck 

levereras för att nå rätt sinnesstämning hos den andre parten som delar interaktionen 

Hochschild menar på att om interaktionen mellan parterna ska lyckas måste individerna 

åsidosätta sig själva och sina egna upplevelser för att på så sätt prestera som bäst i sitt arbete 

(Hochschild 2003). 
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Att styra och kontrollera ens personliga känslor är något som vi gör automatiskt under vår 

livstid utan att egentligen tänka på det. Problematiken uppstår när individens yrkesroll kräver 

specifika känslor; och inte då bara på en ytlig nivå utan att individen också måste uppleva 

känslan och sedan föra den vidare, detta kallar Hochschild för deep acting vilket ingår i 

hennes teori om känsloarbete. Börjar individen slutföra sina känslor enligt arbetsgivarens 

önskemål om vad som är lämpligt på arbetsplatsen, finns det en risk att individen till slut 

tillägnar sig själv organisationens uppfattning om vad känslan betyder även utanför arbetet 

(Ibid). När interaktioner sker mellan individer förväntas det enligt dem känsloreglerna som 

gäller, att individerna ska byta precis så mycket känslor med varandra som reglerna tillåter, 

om inte detta lyckas och balansen mellan interaktionsindividerna blir olikvärdig så kan detta 

leda till känslan av skuld. Hochschild påstår att det är lättare att bryta relationer i sitt privata 

liv då det oftare här uppkommer ojämn känslobalans utanför jobbet än vad det gör på 

arbetsplatsen, då den anställda får en sämre behandling under en längre period för att denne 

misslyckas med att följa känsloreglerna som råder (Hochschild, 2003). 

5.2.1 Motivering till vald teori 

Vi som författare anser att teorin är ytterst relevant då vi föreliggande studie undersöker om 

polis och socialtjänst påverkas emotionellt av sitt arbete. Känslorna som tjänstemännen måste 

hantera varje dag varierar, men det finns en risk att dem hela tiden måste anpassa sina känslor 

efter vad arbetsplatsen har för önskemål. Detta kan vara utmattande i arbetet med 

drogmissbrukare för både polis och socialtjänst då dem hela tiden måste åsidosätta sig själva 

för att uppnå rätt känsloregler; dagarna kan ibland därför bli extra tuffa för både dem då de 

hela tiden måste agera professionellt även fast de kanske ibland bara hade velat dra in egna 

känslor i arbetet, men dessa får inte visas. 

 

5.3 Max Weber – Den legalbyråkratiska förvaltningsmodellen 
Max Weber ansåg att statsförvaltningarna skulle skapa möjligheter till en politisk legitimitet 

och därför tog han fram den legalbyråkratiska förvaltningsmodellen som utgår ifrån 

rättssäkerhet, neutralitet och förutsebarhet. Weber ansåg att det var viktigt att förvaltningarna 

bygger på att förhållandet till medborgarna styrs av tydligt konstruerade regler vilket skulle 

medföra ett rationellt handlande med hänsyn till lagarna. Förvaltningarna skulle bygga på ett 

koncentrerat beslutsfattande tillsammans med lagar som skulle vara neutralt och opartiskt 

tillämpade av tjänstemän, detta för att alla skulle vara lika inför lagen (Weber, 1987). 
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Denna förvaltningsmodellens legitimitet grundas i den hierarkiska uppbyggnaden, som Weber 

ansåg vara den viktigaste styrmekanismen för att säkerställa att staten uppnår legitimitet samt 

att rätt beslut fattas i organisationerna. Weber menade på att en effektiv förvaltning består av 

en lyckad implementering av beslut högst upp i hierarkin av valda politiker vilket genererar 

en tydlig struktur på vilka som är överordnade eller underordnade samt vilka som har 

befogenheter eller inte. Här styr politikernas beslut förvaltningen tillsammans med 

medborgarnas goda kännedom om lagar och regelverk. Trots att förvaltningen lyder under 

regeringen och politiken så är tanken att medborgarna ute i samhället skall rikta sin lojalitet 

mot lagen och rättsordningen (Weber, 1987). 

 

Det existerar en viss kritik mot denna modell, vilket är modellens inflexibilitet. Modellen har 

inga marginella utrymmen för särskilda behov och situationsanpassningar. Den bygger på 

neutralitet vilket gör den opersonlig, detta kan medföra en svår hantering av emotionella 

behov. I Webers modell är personliga relationer inom samt utanför förvaltningen inte 

godkänt, vilket skapar en bild av modellen som stelbent (Öberg & Rothstein, 2014). 

5.3.1 Motivering till vald teori 

Vi som författare ansåg att denna teori var lämplig för följande studie då vi utgår mycket i vår 

intervjuguide från opartiskhet och saklighet. Tidigare drogmissbrukare har upplevt att 

Sveriges tjänstemän inte har utgått ifrån att vara opartiska, vilket är reglerat i lag i 

Regeringsformen 1 kap (RF 1:9). I analysen kommer vi kunna jämföra Webers 

förvaltningsmodell med tjänstemännens åsikter kring lagreglering i Sverige; vill dem ha en 

stark hierarki? Är dem positivt eller negativt inställda till att dem är direkt styrda inför lagen?  

 

5.4 Kajsa Lindberg – Samverkan/samarbete 
I dagens samhälle är det ytterst viktigt att myndigheter och organisationer kan samverka med 

varandra. Detta beror på att dagens samhälle ställer olika krav på att organisationer ska vara 

avgränsade och förfoga över en viss typ av kunskap för att kunna vara unika. Det är viktigt att 

organisationer samverkar med varandra och har en relation till varandra för att kunna hantera 

komplexa situationer och processer och helt enkelt ta del av varandras kunskaper. Med 

samverkan så framstår organisationerna som mer legitima vilket gör att en klient eller kund 

känner sig trygg i hanteringsprocessen (Lindberg, 2009). För att en samverkansprocess ska 

äga rum så krävs det ett socialt sammanhang mellan organisationer eller individer. När två 

eller flera människor och/eller organisationer möts och gör något tillsammans, samverkar 
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dem. Det behöver inte vara planerat, utan kan även ske spontant, de planerade 

samverkansinsatserna sker ofta av personer som själva inte kommer delta i 

samverkansprocessen (ibid). 

 

Samarbete ligger väldigt nära samverkan, men vissa faktorer skiljer dem åt. Att samverka 

beskrivs genom att organisationer eller individer gemensamt stödjer och hjälper varandra för 

ett visst syfte eller en gemensam plan. Samarbete definieras däremot genom att bara arbeta 

tillsammans med andra, samarbete är alltså en del av samverkansprocessen. Det är två lika 

begrepp som båda betyder att organisationer eller människor arbetar tillsammans där det sker 

en interaktion. Samverkan har ett uttalat syfte, vilket samarbete inte behöver ha. I ett 

samarbete kan det ske en interaktion utan att de människor eller organisationer som för en 

interaktion med varandra har någon vidare baktanke (Lindberg, 2009). 

 5.4.1 Motivering av vald teori 

Vår förstudie med tidigare drogmissbrukare samt kommande resultat visar att begreppet 

samverkan kommer bli mycket centralt i följande studie. Det har framkommit från 

drogmissbrukare att de upplevt en viss problematik kring samverkansförhållandena mellan de 

olika myndigheterna som de varit i kontakt med, och på detta vis har de inte fått den hjälp 

som behövts. Vi som författare anser att det kan uppstå en viss problematik om 

samverkansprocesserna som är skrivna i en otydlig lag inte fungerar som dem ska. Detta kan 

medföra att enskilda fall bara blir bortfösta och levererade från myndighet till myndighet utan 

uppföljning, vilket eventuellt gör att den enskilda individen inte får den rätta hjälpen som 

denne behöver.   

6. Metod 
I detta kapitel redovisas valet av metodansats samt motivering till varför denna ansågs vara 

fördelaktig i studien. Urvalet av respondenter presenteras även här, samt hur författarna gick 

tillväga för att nå intervjupersonerna. Undersökningens tillvägagångssätt kommer att 

beskrivas i följande del av uppsatsen, det beskrivs så att läsaren verkligen ska förstå samt bli 

insatt i författarnas valda sätt att genomföra forskningsprocessen på. Slutligen presenteras 

olika etiska riktlinjer samt olika överväganden som tagits hänsyn till under hela studiens gång 

– centrum ligger här på förklaringarna om de forskningsetiska aspekterna som krävde extra 

hänsynsfullhet under alla intervjuerna. 
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6.1 Val av metodansats 
I denna studie har vi som författare valt att använda oss utav metodansatsen hermeneutiken 

som grundar sig i att förstå fenomen för människan. Meningen var att med metodansatsen 

kunna tränga in i människors liv och återge det som var rådande för de människorna. 

Hermeneutiken är grundad i förståelse, metodansatsen innebär att författarna ska få en insikt 

kring ett specifikt fenomen (Ödman, 2007). 

6.1.1 Hermeneutikens grundtankar 

Den hermeneutiska metoden består av fyra olika teman som utgör grunden för ansatsen. De 

fyra olika premisserna är förståelse, förförståelse, förklaring och tolkning. Förförståelsen 

handlar om att få en ökad insikt mellan och för människor, exempelvis individers livssituation 

eller handlingar. Förståelsen handlar om att försöka begripa något, och på så sätt kan forskare 

få kunskap om det fenomen denne valt att forska kring. På detta vis kan forskaren få en 

fördjupad kunskap som även kan generera positiva effekter på forskaren själv. En vidare 

viktig del inom hermeneutiken som metodansats är dess horisontsammansmältning som ingår 

i det praktiska heremeneutistiska arbetet. Denna sammansmältning bidrar till forskarens 

förståelse och medför att dennes vetskap smälter samman med den kunskap som fenomenet 

innefattar, vilket genererar en ny förståelse av två olika infallsvinklar av tolkning (Ödman, 

2007.) 

6.1.2 Varför hermeneutik? 

Vi som författare har valt denna ansats av flera olika anledningar. En av många orsaker är att 

studien genom hermeneutiken genererar en möjlighet för oss som forskare att få reda på hur 

det är att arbeta inom offentlig sektor med drogmissbrukare; det skapar en förståelse om hur 

det är att vara en individ i detta givna sammanhang. Med tanke på att grunden i föreliggande 

studie är att få en djupare förståelse kring hanteringen av drogmissbrukare både emotionellt 

och byråkratiskt samt hur detta upplevs av tjänstemän så anser vi som författare att 

hermeneutiken var den mest lämpliga metodansatsen. Detta för att vi som forskare har en 

möjlighet att samla in vetskap om hur det är för de individer dagligen arbetar med denna 

sortens problematik, det vill säga en person i en situation med ett givet sammanhang. En 

annan orsak till detta val av metodansats var att metoden syftar till förståelse och innebörd för 

människor, vilket denna studie grundar sig i; hur vi som forskare kan förstå andra människors 

verklighet och livsvärld (Ödman, 2007). 
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6.2 Förförståelse samt förståelse 
Polisen är en statlig myndighet där yrkesutövningen syftar till att skapa trygghet och säkerhet 

bland alla medborgare i samhället (2 § PolisL).  Vi som författare har förförståelse kring detta 

som vi tagit med oss från media där det går att se polisens arbete med drogmissbrukare ute i 

samhället. Det finns många TV-program som sänder detta fenomen vilket har gett författarna 

en fördjupad förståelse.  

 

Inom socialtjänsten, som också är en statlig myndighet, där socialsekreterarna är vana vid att 

möta personer i svåra situationer delar en av författarna sin förförståelse med dem då 

författaren själv arbetar med olika typer av behandling för drogmissbrukare och har även 

daglig kontakt med socialsekreterare i arbetet. 

 

Båda författarna har även från hela deras utbildningstid med sig förståelse om emotioner, 

samhället och dess problematik sedan långt tillbaka i tiden, samt hur social hållbarhet ska 

uppnås vilket också är relevant att ta med sig i problematiken som tidigare nämnts. För att vi 

som författare skulle uppnå förståelse om allt, samt hur vi metodiskt skulle behöva gå tillväga 

för att uppnå förståelse, är hermeneutikens grundtanke central – det vill säga att vi som 

forskare faktiskt behöver ha en förförståelse, uppfattning eller åsikt om det som ska studeras 

(Birkler, 2012). Författarna kan utifrån vad respondenterna delar med sig av eventuellt ändra 

sin helhetsuppfattning vilket kan leda till en nyanserad delförståelse. Intervjuaren måste alltså 

förstå det som respondenten förstår, detta skapar grunden till en ny förståelse – målet för 

författarna var inte att uppnå en absolut förståelse, utan ambitionen var att få ta del av 

intervjupersonernas förståelse (ibid). 

 

6.3 Metodval 
Vår studie har genomförts med kvalitativ tillvägagångssätt då förhoppningen var att genom 

intervjuer med polis och socialsekreterare i södra Sverige nå en djupare förståelse för hur dem 

påverkas av lagregleringen, samt att få en bredare insyn i vad dem tycker är problematiskt. 

Den kvantitativa metoden har uteslutits helt då den inte är aktuell får vår studie då vi upplever 

att vi får ett bättre resultat med intervjuer där man kan höra tonlägen samt i många fall tolka 

ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann 2014). Kvalitativt tillvägagångssätt att samla in data på 

valdes för att detta ge en möjlighet att få respondenternas personliga erfarenheter och 

perspektiv, även deras upplevelser – detta ger oss som forskare möjlighet att bearbeta och 

tolka insamlad data (Ibid). 
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6.3.1 Kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt 

Författarna av föreliggande studie har valt att genomföra en kvalitativ studie där fyra 

socialsekreterare samt fyra poliser har intervjuats, båda dessa myndigheter arbetar med 

drogmissbrukare vilket också föreliggande intervjuer haft fokus på. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är en metod som används för att försöka förstå världen ur 

undersökningspersonernas synvinkel utifrån deras individuella erfarenheter och behov (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Därför har vi författare valt att använda oss utav den halvstrukturerade 

livsvärldsanalysen för vår studie, då den dels kan användas för att man kan få ta del av 

respondentens livsvärld, samt för att författarna utifrån detta ska kunna tolka innebörden av 

dennes upplevelser (Ibid). 

 

Några av informanterna kontaktades via telefonsamtal, där fick de ta del av undersökningens 

syfte samt etiska riktlinjer så som anonymitet och konfidentalitet. De fördelar som en 

telefonintervju bidrar med är att dem är kostnads- och tidseffektiva, en telefonintervju kan 

även påverka respondenten mindre då vi som intervjuares personliga egenskaper inte kan 

uppfattas. Trots detta har vi även haft de negativa aspekterna från en telefonintervju i åtanke, 

att vi som intervjuare inte kunnat se respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Ytterligare en svårighet med telefonintervjuer är att vi som författare inte kan veta att 

respondenten verkligen är den person som intervjun är tänkt att genomföras med (Bryman, 

2018). 

 

De respondenterna som inte blev kontaktade via telefon fick författarna tag på genom att ha 

befunnit sig på plats för att ha en intervju med en respondent. Denne respondent presenterade 

författarna vidare till alla andra respondenter som var dennes kollegor. Då alla tackat ja till att 

bli intervjuade så konstruerade författarna två intervjuguider (Se bilaga 2 & 3). Den ena var 

konstruerad för polismännen och den andra för socialsekreterarna, dessa intervjuguider 

gjordes med hjälp av författarnas förstudie som nämnts ovan i uppsatsen. Vi som författare 

valde att gå till väga på detta sätt för att lättare kunna besvara vår frågeställning samt vårt 

syfte. Med tanke på att både socialsekreterare samt polis stöter på och beslutar kring 

drogmissbrukare i sitt dagliga arbete så ville vi intervjua båda två istället för bara 

socialtjänsten, detta för att få en djupare inblick kring om det brister i arbetet och i så fall vart. 

Dessa halvstrukturerade intervjuguider användes som utgångspunkt för samtliga av 

intervjuerna, de innehöll öppna svarsalternativ som gav respondenterna möjlighet att berätta 
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om deras händelser, upplevelser och känslor öppet. Intervjuguiderna gjordes även med 

möjlighet till förändringar vad gäller frågornas antal samt ordningsföljd, på så vis blev den 

tillämpbar på alla intervjuer (Kvale och Brinkmann 2014). 

6.3.1 Analysmetod  

När vi som författare genomförde intervjuerna med våra respondenter valde vi att spela in 

samtalen med hjälp av en diktafon i våra telefoner, efter detta genomförde vi transkriberingar 

av det inspelade materialet. Detta för att göra det lättare att minnas samt kunna se det mest 

relevanta från intervjuerna under analysen. Transkriberingen skedde genom avlyssning från 

sekvens till sekvens så att denne blev så noggrann som möjligt, efter detta delades relevanta 

delar av materialet in i olika teman (Bryman, 2018).  

 

Under vår analys av materialet använde vi oss utav en tematisk analys vilket är det mest 

förekommande tillvägagångsättet gällande kvalitativ data, här organiserade vi data och 

framställningen var syntetisk. Det skedde en identifikation av de mest centrala delarna i 

relation till syfte och frågeställning och därefter delades det in i olika teman; emotionellt 

arbete och relationer, arbete utifrån lagreglering och bristande samverkan och samarbete. 

Dessa teman togs fram av egna idéer då vi som författare ansåg att dessa teman var mest 

relevanta till frågeställningen (Bryman, 2018).   

6.4 Urval och urvalsanalys 
Föreliggande studie utgår ifrån ett strategiskt urval som innebär att författarna valt vilka 

respondenter som passat för studiens syfte samt frågeställningar. Urvalet bygger på att välja ut 

variabler av en teoretisk betydelse, som i föreliggande studie varit yrke. Sedan skall nästa 

urval göras genom att välja andra variabler som bygger på egenskaper, det kan handla om att 

leta i register eller välja ut personer med exempelvis fysiska egenskaper eller etnicitet, detta 

steg har inte vi som författare inte genomfört då det inte ansett sig vara relevant för följande 

studie (Trost, 2010). För att vi som författare skulle få tag på poliserna som ställde upp att bli 

intervjuade använde vi oss utav en ”gatekeeper” som fungerar som en ”grindvakt”. Denna 

gatekeeper som i detta fall var ett överbefäl inom polisen ställde inte själv upp på en intervju 

utan hänvisade oss till andra poliser, det vill säga den person som hjälpt oss att få tag i vissa 

av respondenterna. (Bryman, 2018).  
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Studien utgår även ifrån snöbollsmetoden, vilket är en speciell variant av ett 

bekvämlighetsurval. Snöbollsmetoden innefattar att forskaren börjar med en intervju och när 

denne är klar frågar forskaren om respondenten känner någon annan som skulle kunna vara 

lämplig för studien och som hade kunnat bli intervjuad (Trost, 2016). De respondenter som 

författarna först tog kontakt med var inte tillräckliga i antalet, för att studiens reliabilitet skulle 

bli högre valde därför vi som författare att använda oss utav snöbollsmetoden genom att fråga 

respondenterna om de hade någon kollega eller vän som passade in i studiens respondentprofil 

som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. De respondenter som blev valda ur 

snöbollsurvalet var medvetna om att den som rekommenderat respondenten kommer att veta 

att denne är med i studien, vilket för dem var helt godkänt (ibid).   

 

6.5 Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet hör egentligen hemma i de kvantitativa studierna men det 

är viktigt att ta hänsyn till dessa termer även i kvalitativa studier. Anledningen till att termerna 

inte är lika viktigt angelägna i kvalitativa studier är på grund av att det här pratas mer om 

trovärdighet som lättast kan redogöras i anslutning till presentation och diskussion. (Trost, 

2016). 

 

Har studien en hög reliabilitet så är studien stabil då en hög reliabilitet innehåller få 

slumpmässiga fel – detta genererar en hög trovärdighet. Utgångspunkten är att vi som 

forskare inte ska ha påverkat studien på något vis, det skall bli samma resultat oavsett vem 

eller vilka som genomfört den (Trost, 2016). Reliabiliteten mäts genom att särskilja fyra olika 

element; kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruensen avser likheten mellan 

de frågor som avses att mäta samma sak,  precisionen hjälper till att se om allt hänger 

samman, objektivitet innebär att skilja forskarens sätt att registrera resultaten, om de 

registrerar intervjuerna så likt som möjligt växer reliabiliteten (Ibid).  

 

Termen validitet går att definiera som giltighet och är en frånvaro av systematiska mätfel. När 

en studie genomförs är det ett positivt tecken om validiteten är så hög som möjligt. Termen 

utgår ifrån att forskarna mäter det som de faktiskt vill mäta i studien, det är där emot omöjligt 

att få en 100-procentig validitet då det alltid kommer att existera ett glapp mellan begrepp och 

empirisk motsvarighet. Termen mäts i två olika etapper; inre validitet och yttre validitet. Den 

inre validiteten handlar om att ha en intervjuguide som är relevant till frågeställningen, att de 

svar som frågorna ger även är svar till frågeställningen. Den yttre validiteten utgår ifrån hur 
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bra intervjufrågorna är formulerade. Det är viktigt att exempelvis inte ställa allt för känsliga 

frågor vilket kan medföra att respondenten inte vill svara helt sanningsenligt, vilket orsakar att 

validiteten sjunker. Det är likaledes viktigt att frågorna ställs på ett bra sätt så att respondenten 

inte missförstår dem (Trost, 2016). 

 

6.6 Etiska reflektioner 
I kvalitativa studier bör vi som forskare ta hänsyn till ett antal etiska riktlinjer och ha dessa i 

åtanke under hela studiens gång, men främst under genomförandet av intervjuerna. Det finns 

fyra olika huvudkrav för etiska riktlinjer, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale och Brinkmann 2014). Vi som författare 

har tagit hänsyn till alla dessa fyra, då vi noggrant informerat alla intervjupersoner om syftet 

med vår studie, samt vilka villkor som gäller för alla kategorier. Somliga av våra respondenter 

kontaktades via telefonsamtal, och andra tillfrågades personligen, oavsett var det väldigt 

viktigt att då direkt förklara för dessa respondenter att det är helt frivilligt att delta, även att 

det är helt upp till dem att avsluta intervjun närsomhelst, om dem vill. Forskarna förklarade 

även för respondenterna att intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, men att 

materialet endast kommer användas för forskningsändamål och att det bara är vi som forskare 

som kommer ha tillgång till materialet. Vidare förklarades även att intervjupersonerna förblir 

helt anonyma, det vill säga att personliga uppgifter såsom namn kommer absolut att 

avidentifieras (Kvale & Brinkmann 2014). För att göra våra respondenter anonyma har 

forskarna valt att använda sig utav fiktiva namn vilket genererar trygghet för deras 

respondenter då författare är väldigt måna om sekretessen som råder, samt bestämmelserna 

som är lovade.  

7. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från åtta intervjuer som genomförts med utvalda 

respondenter. Kapitlet är uppdelat i tre delar för att göra det enklare för er som läsare att 

förstå.  

7.1 Emotionellt arbete och relationer        

7.1.1 Socialtjänst 

Intervjuerna med socialsekreterarna visade hur alla respondenter upplevde att den emotionella 

hanteringen av yrket var tuffare i början men att dem sedan kom ifrån det och lärde sig 

hantera det. De flesta tog med sig arbetet hem under deras första tid som socialsekreterare, 



Anna Berggren & Alexandra Zlojutro 

 

26 

 

men nu i efterhand har dem förstått och lärt sig att det inte är nyttigt och snarare påverkar 

deras arbetet negativt. 

”Jag tyckte det var jobbigare i början men man lär sig hantera det med tiden. Jag tänker att 

alla är olika men som sagt så är det bara ett jobb. Jag kan inte göra detta 24 timmar om 

dygnet, jag har rätt att vara Kajsa när jag är ledig... Jag tror att man gör ett bättre jobb om man 

tar hand om sig själv de timmarna man är hemma, att man tillåter sig själv att gå och träna 

eller gå tidigt från jobbet för att göra något kul. Sådana saker tänker jag är viktigt för att du 

ska kunna vara 100 % när du väl är på jobbet” (Kajsa). 

 

Respondenten Jonas förklarade att det tar lite tid att komma in i sitt arbete, att han början av 

sin yrkeskarriär var osäker på sig själv, och blev därför osäker på hur klienten skulle bemötas 

och vilka svar som ska ges till denne. De flesta respondenterna nämnde även att trots att dem 

arbetar på socialtjänsten så arbetar dem på Vuxenenheten med vuxna människor, och att dem 

måste förhålla sig till detta. De hade även en tanke om att det skulle vara svårare och mycket 

mer emotionellt påfrestande att arbeta på en enhet för barn och ungdomar. De ansåg att vuxna 

människor har ett eget ansvar, och att deras ansvar som socialsekreterare är att försöka hjälpa 

dem och rädda deras liv om det går riktigt illa, men att det största ansvaret fortfarande ligger 

hos drogmissbrukarna själva. 

 

Det framkom även hur respondenterna inte ansåg att drogmissbruket var det tuffaste att se i 

sitt arbete utan snarare hur klienterna har det i samhället. Både Kajsa och Ofelia nämnde i sina 

intervjuer att det tuffaste var att höra hur klienter kunde vara hemlösa och dem efter mötet 

med sin socialsekreterare skulle gå ut och sova på en toalett i minusgrader. Kajsa och Ofelia 

berättade hur de fick ”ont i hjärtat” på grund av detta då dem själva skulle hem till sina varma 

lägenheter. Vi som författare uppfattade där med att drogmissbruket inte var det tuffaste för 

respondenterna att höra om utan snarare hur klienterna har det ute i samhället, och att det var 

dessa aspekterna som kunde vara emotionellt påfrestande. Jonas berättade att även för honom 

var inte drogmissbruket det tuffaste att höra om, utan hur drogmissbrukarna skapar problem 

för sig själva, men också för andra ute i samhället. Han förklarade även hur viktigt det är att 

inte gå med i klientens känslor, man ska alltså inte vara empatisk utan istället sympatisk och 

lyssna på vad personen har att säga och vad denne behöver. 
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”Jag är mer orolig för att dom far illa i samhället då menar jag dåliga relationer, att dom begår 

brott mot andra – att dom ställer till med så mycket oreda för andra och för sig själva. Det är 

tufft att se människor som mår dåligt, som inte vill leva längre och som har gett upp. Det kan 

även vara tufft att känna att jag inte kan hjälpa personen utifrån vad jag gör på grund av att 

andra myndigheter eller insatser inte gör vad dem borde, jag kan ju bara göra min del, så det 

är tufft att känna att man liksom inte kommer vidare” (Jonas). 

 

Under intervjuerna framkom det även att bemötandet är något som kommer vara olika 

beroende på vilken klient socialsekreteraren möter, precis som tidigare förstudie visat. 

Socialsekreterarna menar dock fortfarande på att klienterna får samma hjälp oavsett vilken 

relation som föreligger, detta var en självklarhet för alla respondenter. Kajsa förklarade att det 

inte går att klicka personlighetsmässigt med alla, och såg detta som helt naturligt men om det 

inte fungerar så måste dem byta handläggare. Respondenten Jonas ansåg även han att det är 

lättare att knyta en bättre relation till vissa än till andra klienter men att det fortfarande är 

viktigt att kunna vara professionell i sitt arbete vilket Camilla även höll med om.  

 

”Man skapar ju större relationer till vissa, och det tycker jag att man får lov att göra, man 

ömmar lite mer för vissa. Men det är ändå mitt ansvar att kunna hålla mig professionell och 

kunna åsidosätta relationen när det kommer till vilka beslut som jag ska fatta. Där har varje 

socialsekreterare ett eget jobb att göra, att titta på sig själv och tänka “hur är jag i det här?”. 

Men det är klart att du kan hamna i olika relationer, man är ju inte mer än människa” (Jonas). 

”Man kan ju känna mer för vissa klienter än för andra, men jag försöker ändå att inte låta detta 

påverka min handläggning” (Camilla). 

 

Intervjuerna gav oss författare även underlag för att förstå att ett arbete som socialsekreterare 

kan skapa många oförutsedda och farliga situationer som tjänstemännen måste ta sig an vilket 

även kan skapa en emotionell påfrestan. Tjänstemännen har larm på sig om dem är ute på 

hembesök samt på kontoret hela tiden, detta ifall en klient skulle börja bli hotfull. Alla 

respondenter förklarade att det inte händer speciellt ofta att klienterna är hotfulla. Trots detta 

berättade Camilla att hon hade varit med om att en klient hade kastat en kruka i marken, men 
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att detta var något som hon kunde hantera och som inte alls påverkat henne emotionellt mer 

än att hon tyckte det var onödigt. Jonas däremot hade en helt annan historia som han delade 

med oss författare som var mycket mer allvarlig. 

 

”Jag skulle på hembesök hos en klient under LVM-utredning. Jag knackade på dörren, 

klienten öppnade och stod med en skyddsväst på sig, en sådan skottsäker väst. Han var 

kalashög på amfetamin och anabola steroider, så det var ju inte den bästa kombinationen, sen 

hade han även ett gevär! Han slängde med geväret fram och tillbaka framför mig och det var 

ju inget roligt. Jag fick ju bara se till att avsluta det samtalet så fort som möjligt och gå 

därifrån och sedan fick jag ju ringa polisen då han bar på ett vapen” (Jonas). 

 

Respondenterna hade alltså olika uppfattningar och upplevelser kring hur hotfullt deras arbete 

är. Men alla var överens om att ibland kunde man få personliga hot riktade mot sig, men att 

detta inte sker alls ofta. De flesta klienterna har ändå en förståelse för att tjänstemännen 

arbetar på en myndighet och inte har vilka befogenheter som helst. Kajsa berättade att när hon 

får kritik från någon anhörig eller någon klient som är missnöjd över ett beslut så brukar hon 

ge ut chefens nummer, då det är han som fattar alla beslut. Kajsa handlägger enbart besluten 

och utreder samt kommer med förslag, men det är chefen som skriver på pappret menar Kajsa, 

även vår respondent Jonas nämnde detta. 

 

”Om det är någon som är missnöjd med något brukar jag säga “om du tycker att det här är fel 

så får du ta det här med min chef för det är också han som har beslutat om det här” Men 

såklart att det kan vara frustrerande ibland” (Jonas). 

  

Alla respondenter var även överens om att det finns chans för klienter och anhöriga att 

överklaga beslut som fattas om dem inte är nöjda, samt att dem jättegärna hjälper dem med 

den processen men att det är ytterst sällan som det händer. 

7.1.2 Polis 

Efter våra intervjuer med polistjänstemännen framkom det att de flesta intervjuade poliserna 

inte hade några problem med att släppa arbetet när dem kom hem från ett arbetspass. De 

precis som socialsekreterarna tycker att det är viktigt att kunna göra det för att de ska kunna 

göra ett så bra arbete som möjligt när de väl är på jobbet. 
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”Ja, jag kan släppa jobbet när jag kommer hem. Jag känner att när jag avslutar ett arbetspass 

så släpper jag det, och det är faktiskt skönt. Jag tror att man måste göra det annars så håller 

man sig inte länge inom detta jobbet” (Jessica). 

 

Poliserna berättade även om hur de ofta fick se mycket misär kring hur drogmissbrukare 

lever, vilket kunde vara emotionellt påfrestande. Det värsta med deras arbete när det kommer 

till drogmissbrukare ansåg dem vara när de fick se deras extrema levnadsförhållanden eller 

när barn föds in i drogmissbruksproblematiska familjer. Sara berättar i sin intervju hur hon 

sett ettåringar krypa runt bland kanyler och hur jobbigt det kan vara att se barn som är helt 

oskyldiga fara illa på grund av att deras föräldrar är drogmissbrukare. Jessica förklarar även 

hur hon tror att poliser får se betydligt mer än vad många andra får göra, hur dem får uppleva 

av en vardag som för andra kan vara hel främmande. Hon berättar i intervjun hur de arbetar 

för att göra det bättre för personer som lever i misär men att det ibland inte alltid räcker till, 

vilket hon tycker är tråkigt och frustrerande. 

 

De flesta poliserna berättar i sina intervjuer hur de ofta har en bra relation med 

drogmissbrukarna ute i samhället och att dem upplever möten med dem som trevliga och 

roliga. Mika förklarar i sin intervju att hon tror att tiden som läggs ner på drogmissbrukarna 

och vilka relationer poliserna har till dem är olika från kommun till kommun. Hon anser även 

att det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna skapa bra relationer till missbrukarna. 

 

”Nej det finns inte tillräckligt med resurser, det finns ett stort glapp där. När det kommer till 

missbrukare så ska man förebygga redan i ung ålder för det är ofta då dem börjar missbruka 

och tiden räcker inte till då, och i tiden ligger det pengar liksom… Vi är väldigt få i 

förhållande till hur hög belastningen är och då måste vi ju prioritera och att skapa relationer 

till missbrukare eller försöka förebygga missbruk hinns inte riktigt med” (Mika). 

 

Kalle förklarar i sin intervju hur han inte är chockerad över att vissa drogmissbrukare tycker 

att polisen använder våld när dem inte tycker att det behövs. Detta på grund av att han anser 

att drogmissbrukarna inte alltid är vid sitt fulla bruk och har en riktig uppfattning om vad som 

faktiskt händer. Han har en förståelse över att de kan bli frustrerade och bete sig illa då 

poliserna kommer och tar något ifrån dem som betyder mycket. De fattar inte att vi vill dem 

deras eget bästa och försöker göra något bra berättar Kalle i intervjun. Han förklarar även hur 
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poliser har rätt till att använda våld om det behövs och hur folk alltid kommer att ha åsikter 

kring detta. 

 

”Att missbrukarna upplever att poliser brukat övervåld är tagit ifrån deras egna upplevelser 

och jag kan inte svara för det men vi har ju rätt att använda våld om vi behöver det. Vi har rätt 

att använda det så i håller oss till dem lagar som finns, sen kommer det alltid finnas folk som 

har åsikter kring det och så är det bara, både missbrukare och allmänheten men så länge vi 

brukar våldet på rätt sätt i rätt situationer så ser jag inget hinder med det. Jag kan bara tala 

utifrån mig själv, inte vad andra poliser gör” (Kalle).  

 

Alla poliser nekar till att dem själva brukat övervåld i någon situation med drogmissbrukare 

och förklarar att dem kan bli hårdhänta när inte drogmissbrukarna lyssnar eller om dem gör 

motstånd. Känner poliserna sig hotade så kan de då ta till med andra åtgärder men att det inte 

är så att vi “slår dem på käften direkt” som Mika lite lättsamt skämtar om i intervjun. Hon 

förklarar hur många drogmissbrukare kan ha vassa föremål på sig, misstänker dem det så tar 

dem till andra åtgärder för att själva inte riskera att fara illa till berättar hon. 

 

7.2 Arbete utifrån lagreglering 

7.2.1 Socialtjänst 

Alla respondenterna menade på att det var skönt att ha en stark lagreglering som de kunde luta 

sig tillbaka på och att det även fanns ett visst tolkningsutrymme, vilket kunde vara både 

positivt och negativt. Alla respondenter ansåg att dem var helt styrda utifrån lagen, men att det 

helt enkelt inte gjorde något utan att detta snarare bidrog till att alla klienter fick samma hjälp. 

Trots detta tycktes det ändå finnas en viss problematik kring tolkningen av lagen. Kajsa 

upplevde bland annat att begreppet “skälig levnadsnivå” kunde vara svårt att tolka utifrån 

lagtexten, Camilla där emot tyckte att tolkningsutrymmet är bra; Jag tycker det är bra för att 

det är en ramlag, så det finns möjlighet att göra individuella bedömningar - det tycker jag är 

jättebra!  

 

”Man pratar mycket om det här med skälig levnadsnivå, men vad är skälig levnadsnivå då? 

För en person kan det vara att bo på en bänk och för en annan person så är det absolut inte det. 

Det är väldigt mycket tolkning, så lagen är ju fyrkantig men även väldigt tolkningsbar vilket 

kan vara både positivt och negativt” (Kajsa). 



Anna Berggren & Alexandra Zlojutro 

 

31 

 

 

Det framkom även att det kan existera ett glapp i lagen och att det då kan vara svårt att fatta 

beslut om vad som ska göras. Ofelia berättar i sin intervju hur det ibland kan vara väldigt 

frustrerande när frivilliga insatser inte räcker till men att klienten inte heller har det tillräckligt 

illa för att bli omhändertagen enligt LVM, tillsammans med att klienten inte har någon 

förmåga eller inte heller någon motivation till att bli fri från sitt drogmissbruk. Hon uppfattar 

detta som frustrerande då det kan leda till att anhöriga ringer och är oroliga. Kajsa berättar 

även i sin intervju hur hon har fått mål nekade i förvaltningsdomstolen kring LVM. 

 

”Jag minns ett fall när vi var på förvaltningsrätten med en kvinna, där vi hävdade att personen 

hade ett fortgående missbruk och behövde omhändertas, där vi fick avslag. De menade på att 

vi inte kunde styrka det tillräckligt mycket… Vi uppdaterar oss hela tiden på domar och vad 

domare har sagt. Om fall har prövats i förvaltningsrätten och de har bedömt annorlunda så 

måste vi rätta oss till detta, då var vi väl antagligen bara “ute och cyklade” då vi tänkte 

annorlunda” (Kajsa). 

 

Trots detta så framkom det att respondenterna tyckte att det var bra att LVM-lagstiftningen 

krävde så pass mycket hårda kriterier för att uppnås, då dem såg detta som ett absolut sista 

alternativ när det gäller på liv och död, men inte annars. Camilla säger i sin intervju att det ska 

finnas ett tydligt underlag för att ansöka om LVM då det är ett stort ingripande i en annans liv. 

Kajsa anser att LVM är en lag som är inskränkande för en individ och att det absolut inte ska 

tillämpas om det verkligen inte behövs. Ofelia nämner i sin intervju hur det är läkarnas beslut 

om det ska inledas ett LVM och inte socialsekreterarens beslut. Visar det sig att dem tror att 

en person riskerar sitt liv men att dennes provsvar uppvisar något annat så finns det inte 

utrymme för ett LVM-omhändertagande. Hon menar på att dem inte kan göra så mycket i så 

fall mer än att försöka motivera klienten till en förändring. 

 

En fråga vi författare ställde under intervjuerna handlade om vad socialsekreterarna ville 

ändra i lagen om dem fick samt vilken de i så fall skulle ändra,  alla respondenter svarade att 

de skulle ändra LVM-lagen och korta ner den från sex månader till ungefär tre månader. 

Ofelia berättar i sin intervju hur hon hade velat lägga över det på sjukvården istället för på SiS 

som är statens institutionsstyrelse. Alla respondenter var överens om att det kostar alldeles för 

mycket pengar från staten till ingen nytta alls egentligen. Några av respondenterna kallade 

även SiS för att enbart vara ett “förvaringsställe”. Ibland kan det till och med snarare vara 
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farligt för klienterna än till nytta att vara på SiS. 

 

”Så fort de kommer ut igen efter sex månader kan dem gå ut och ta samma dos som tidigare, 

alltså jättehög. Då blir det en extrem överdosrisk och det är ju det som är farligt. Det är 

samma sak när det kommer till avgiftningar och sådär, man får ju passa sig för om dem går ut 

och börjar droga direkt efter då dem sänkt sin tolerans” (Ofelia). 

 

Jonas instämde även han på denna fråga och svarade att även han tyckte att LVM-tiden skulle 

kortas ner till 3 månader. Han menade på att LVM är en tvångsåtgärd som är till för att bryta 

ett drogmissbruk och att man definitivt åstadkommer detta på 3 månader, då har både kroppen 

och hjärnan återhämtat sig. Jonas anser därför att resterande 3 månader är onödiga och att 

annan vård bör läggas in där istället. Camilla anser att det är frihetsinskränkande att ha en så 

pass lång LVM-tid men att det inte finns så mycket hon som socialsekreterare kan göra åt 

detta.  

 

”Du ska ha begått ganska grova brott om du ska bli inlåst i ett halvår, därför har jag lite svårt 

att motivera för mig själv varför man ska låsa in folk under så lång tid, jag tycker inte det är 

riktigt okej, men man får bara acceptera det för det är så lagen ser ut. Jobbar man på en 

myndighet måste man respektera lagen” (Camilla). 

7.2.2 Polis 

De poliser som har intervjuats har varit både positivt och negativt inställda till Sveriges 

lagreglering när det kommer till deras arbete med drogmissbrukare. De upplever att lagen är 

en pelare som dem alltid kan luta sig tillbaka på, samt att hela deras arbete utgår ifrån lagen. 

Hade inte lagregleringen funnits hade dem inte kunnat arbeta som poliser. Sara berättar i sin 

intervju hur lagen är viktig då den ger poliser möjlighet att kunna få bort exempelvis 

narkotika från dem som har det på sig oavsett vad personen i fråga tycker om det. Hon menar 

på att man annars hade varit helt bakbunden och att lagen ger polisen möjligheter att ha koll 

på drogmissbrukare samt omhänderta dem när det gått för långt. Kalle berättar även i sin 

intervju hur de är helt styrda av lagen men att delar i deras arbete är helt frivilligt men 

fortfarande lika viktigt. 

 

”Vi jobbar jättemycket efter lagen. Det finns saker som vi måste göra, som är ett tvång, men 

sen finns det saker som inte är tvång vilket är att försöka påverka och prata med missbrukare, 
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det är inte lagstadgat, utan mer att man ska försöka ta sig den tiden. Vi är styrda av lagen när 

det kommer till tex. omhändertagande annars är vi ganska fria till att kunna prata med 

missbrukare och kunna nå ut till dem” (Kalle). 

 

Poliserna förklarar även i intervjuerna hur de upplever att det kan existera ett glapp i lagen 

och att lagen inte alltid räcker till. Det blir alltså dubbla åsikter kring lagen, det ger dem 

möjligheter samtidigt som det kan förhindra att drogmissbrukare får hjälp i vissa extrema fall. 

Jessica berättar hur hon tycker det är tråkigt och frustrerande att det ska gå så pass långt att en 

människa nästan dör innan det är möjligt för ett omhändertagande. Hon argumenterar dock 

inte för att sänka LVM-lagstiftningen då hon anser att det hade skapat annan problematik. 

Hon berättar även hur personer kan slungas fram och tillbaka från samhället, institutioner, 

behandlingshem och psykiatrin men oavsett vad så är dem inte tillräckligt sjuka för att få den 

hjälp de behöver, de hamnar i många fall tillbaka ute på gatan igen. 

 

Mika förklarar även i hennes intervju hur hon anser att det existerar kryphål i lagen och att 

drogmissbrukare i vissa fall hamnar mellan stolarna. Hon förklarar att de vill hjälpa dem men 

att det inte finns rätt medel då drogmissbrukarna inte alltid uppfyller alla kriterier för att få 

hjälp. Hon upplever detta som väldigt irriterande då hon anser att en sjuk person har rätt till 

hjälp: Det finns kryphål i lagen, så den behöver regleras. Lagen hänger inte riktigt med i våra 

samhällsförändringar och hur samhället ser ut i förhållande till den belastning som faktiskt 

finns (Mika). 

 

Sara berättar i sin intervju hur drogmissbrukare ofta ”faller mellan stolarna” på grund utav 

lagen. Hon tror att detta beror på att det är så pass höga krav för att du ska tvångsintas och bli 

tvingad till att få en sjukinrättning. Hon berättar att en person måste vara väldigt sjuk för att 

myndigheter skall gå in och ge denne hjälp och hur personen egentligen hade behövt den 

hjälpen mycket tidigare. 

 

”Det skall finnas en bättre struktur och möjligheter till hjälp tidigare. Det kanske är en fråga 

om tillgänglighet tror jag. Oftast så faller det tillbaka på att vården inte fungerar som den ska 

och är överbelastad vilket gör att vissa personer skickas från myndighet till myndighet och 

ingen tar på sig ansvaret, vilket är fel. Så det finns nog mycket att jobba på, en hårdare 

lagstiftning kring vårdens ansvar skulle jag säga” (Sara). 
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7.3 Bristande samverkan och samarbete 

7.3.1 Socialtjänst 

I intervjuerna med socialsekreterarna så framkom det hur det existerar en viss problematik när 

det kommer till samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter. Socialtjänsten 

upplevde att deras samverkan och samarbete med polisen var väldigt bra och att det snarare 

brast vid samverkansinsatserna med psykiatrin, precis som tidigare drogmissbrukare nämnt i 

förstudien. Respondenterna menar på att det inte finns någon fungerande handlingsplan om 

hantering av individer med samsjuklighet;  individer som har ett drogmissbruk samtidigt som 

de besitter en social sjukdom eller funktionsnedsättning. Ofelia berättar hur detta är ett stort 

problem och något som hon kan tycka är riktigt frustrerande i sitt arbete. 

 

”Vi samverkar ju sådär med psykiatrin, vi har inte riktigt några insatser som är anpassade 

efter dem målgrupperna som ligger mitt emellan och som är lite av allt och som har svårt att 

ta till sig. Det är ju ofta så med dem här kognitiva svårigheterna, dem kan inte ta till sig en 

vanlig behandling eller KBT-samtal. Det blir väldigt svårt för oss att veta då hur vi skall 

hjälpa dem på bästa sätt, när dem kanske också inte riktigt får vara på vissa boenden för dem 

inte är helt drogfria” (Ofelia). 

 

Kajsa nämner även i sin intervju att hon önskar att det fanns mer samverkan mellan 

socialtjänst och arbetsförmedlingen samt försäkringskassan. Hon menade på att det ofta är 

pengar som ställer till det för klienten och att det inte hjälper att sitta och prata om 

behandlingar kring missbruk när de inte har pengar för att kunna äta dagen därpå. Ofelia 

pratade om samma sak i sin intervju, och nämnde då att det basala måste vara fixat innan 

socialtjänsten kan hjälpa klienterna på bästa möjliga sätt. 

 

”Det kan sitta en person här som inte har någonstans att bo, som inte har ätit och som inte har 

några pengar. Det blir ju löjligt att sitta här och prata om att gå en behandling då. På något vis 

i ett sådant läge får jag hänvisa dem till ekonomiskt bistånd om att dem ska ansöka och hävda 

om nöd och matpengar…. Det kan vara sjukt frustrerande då det skjuter upp på hela processen 

för att tidigare myndigheter inte har tagit på sig sitt ansvar” (Kajsa). 

 

Kajsa berättar även i sin intervju hur hon kan uppleva att socialtjänsten kan fungera som en 

slags “slasktratt” och att dem får på sig alla fall som ingen annan myndighet vill ta ansvar för. 
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Alla respondenter berättar hur det brister i behandlingen av samsjuklighet och hur det inte går 

att bara arbeta med ett drogmissbruk, på grund av att när drogmissbruket försvinner så är det 

vanligt att andra diagnoser kommer fram; klienter behöver hjälp med både drogmissbruket 

och sina diagnoser samtidigt. Respondenterna förklarar även hur psykiatrimottagningen inte 

tar emot personer som är mitt uppe i sitt drogmissbruk, samtidigt som dessa klienter kan vara 

så pass psykiskt sjuka att de inte kan gå en behandling för sitt drogmissbruk, på detta vis 

”faller dem mellan stolarna”. Kajsa anser att detta beror på den högsta ledningen och ett dåligt 

formulerat avtal om vem som bär ansvaret. Hon anser att problemet kommer ifrån att den 

högsta ledningen inte kommer överens och att det existerar ett avtal mellan förvaltningarna 

som är väldigt otydligt skrivet och som ingen riktigt kan tolka. Kajsa menar på att detta avtal 

behöver förnyas så dem kan slippa hamna i frågor som ”vem ska ta ansvaret? ” och ”vem ska 

betala för denna personen?”. 

 

Denna problematik verkar dock vara på bättringsvägen i just denna kommun då det öppnats 

en mottagning för just samsjuklighet där. Ofelia berättar hur de tidigare haft mycket svårt att 

få över klienter till psykiatrin då dem har regler om att dem måste varit drogfria i tre månader 

innan det ens är aktuellt med en kontakt, men att den nya mottagningen inriktar sig på 

personer med samsjuklighet vilket fungerar jättebra. Kajsa är även hon jättenöjd med denna 

mottagning och säger att det är unikt att det ens existerar. Det framgår dock från alla 

respondenter att detta är en mottagning som borde finnas i alla kommuner och inte bara ett i 

fåtal kommuner: jämförelsekommunerna tampas mycket med att de mindre kommunerna inte 

har så mycket att erbjuda på hemmaplan, men generellt så tror jag det är lite svårt (Kajsa). 

7.3.2 Polis 

Alla respondenter ansåg att det brister i samverkansinsatserna när det kommer till 

drogmissbrukare. Kalle förklarar att detta måste bli bättre och att de borde ha bättre kanaler 

till varandra då dem faktiskt arbetar med människor och att det inte fungerar att bara lägga 

över ansvaret på någon annan via ett mejl. Även Jessica förklarar i sin intervju att den enda 

kontakten hon har med socialtjänsten är via blanketter och att dem i yttre tjänst som faktiskt 

stöter på drogmissbrukarna inte har någon fysisk kontakt alls med socialsekreterare, vilket 

hon tycker är konstigt då det inte är dem i inre tjänst som möter drogmissbrukarna ute i 

samhället. Hon anser att det finns bättre sätt och ger ett förslag på att socialtjänst och polis 

kanske skulle vara på samma ställe, där dem hela tiden har chans till fysisk kontakt och öppna 

diskussioner när det kommer till tuffare och mer problematiska fall, att det nog hade varit mer 
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effektivt. Mika förklarar i sin intervju hur hon tycker det är frustrerande att bara lämna över 

fall till en annan myndighet och sen höra att inga åtgärder har framtagits.   

 

”Jag har hört berättelser från missbrukare som vi vet har varit i kontakt med socialtjänsten och 

sedan berättar att det inte hände något,  det har jag varit med om många gånger. Men 

samtidigt så har jag inte varit i kontakt med socialtjänsten själv efter dessa fall och frågat vad 

dem gjort för insatser eller så utan jag har bara hört missbrukarnas historia” (Mika). 

 

Mika vill därför inte kritisera socialtjänstens arbete utan hon menade mer på att det brister 

någonstans. Hon anser att det inte räcker med att fråga en drogmissbrukare om denne vill ha 

hjälp och svarar dem nej så får denne bara gå iväg och fortsätta leva i elände. Mika menade på 

att det måste finnas något annat sätt då det är väldigt frustrerande att göra 

socialtjänstanmälningar på människor som man två veckor senare ser vara inne i ett ännu 

djupare drogmissbruk än innan anmälningen gjordes. Sara förklarar även i sin intervju hur 

hon tror att samarbetet och samverkan är olika från kommun till kommun samtidigt som det är 

en resursfråga. Hon tror att det är bättre samarbete i mindre kommuner medan i storstäder och 

stora kommuner så försvinner det, vilket hon anser är tråkigt. 

 

”Det är nog en större samverkansprocess i mindre kommuner, då dem har mer tid att lägga på 

det. De poliser och socialtjänstmedarbetare som arbetar i större kommuner har ett så pass högt 

tryck så jag tror inte dem hinner att lägga ner den tiden och energin för att försöka förbättra 

samverkansinsatserna vilket är tråkigt och kan även leda till att missbrukarna och andra 

personer i samhället inte får rätt vård eller vård över huvud taget” (Sara). 

 

Alla poliser ansåg även att deras samarbete med psykiatrin var riktigt dålig och hur dem tror 

att det beror på att det brister i personal samt struktur. De förklarar hur psykiatrin inte vill ta 

på sig att behandla vissa personer och hur de skyller på att drogmissbrukaren inte ska ha 

psykiatrisk vård. Kalle tror att det beror på att dem inte har tid eller personal till att utöka sin 

verksamhet och ta emot alla som faktiskt behöver deras hjälp. 

8. Analys 
I följande kapitel kommer den insamlade empirin analyseras och diskuteras i relation till valda 

teorier och begrepp. Upplägget för detta kapitel har samma disponering av huvudteman som i 
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resultatavsnittet, detta för att göra analysering och diskussion mer tydlig i förhållande till syfte 

och frågeställning.  

8.1 Emotionellt krävande och relationer 
Resultatet från socialsekreterarna visar att majoritet inte hade några problem med att lämna 

sitt arbete när de lämnar för dagen. De var dock alla överens om att det var tuffare i början av 

deras karriär och att dem lättare då satt och funderade över arbetsrelaterade situationer 

hemma. Socialsekreteraren Jonas trodde detta berodde på att det existerade en osäkerhet hos 

sig själv om hur klienterna skulle bemötas. Socialsekreterarna var osäkra på vilka uttryck som 

skulle levereras för att drogmissbrukarna skulle må så bra som möjligt under mötet om vi 

utgår utifrån Hochschild perspektiv (Hochschild, 2003). Jonas nämnde även hur de arbetar 

med vuxna personer med eget ansvar och att han måste förhålla sig till detta vilket medför att 

de måste kontrollera och styra sina känslor och åsikter för sin yrkesroll (Ibid). 

 

Socialsekreterarna beskrev i intervjuerna hur de även tyckte det kunde vara energikrävande att 

arbeta med drogmissbrukare. Med tanke på att dem inte tog med arbetet hem så finns det en 

chans att dem har tillägnat sig själva organisationens uppfattning om vad som är lämpligt att 

känna på arbetsplatsen och inte, de har det vill säga tagit över deras yrkesroll hemma vilket 

medfört att de inte tar med sig det emotionella hem (Hochschild, 2003). 

 

Polisernas intervjuer gav i princip samma resultat som socialsekreterarnas när det kommer till 

denna fråga. Polistjänstemännen hade inte några problem med att ej ta med sig arbetet hem 

samt att dem inte påverkades speciellt mycket emotionellt av sitt arbete. De poliser som 

intervjuades ansåg inte heller att just arbetet med drogmissbrukare var det mest emotionellt 

påfrestande, utan snarare all den misär som de får se runt om kring. Under intervjuerna 

framkom det även att poliserna varken har tid eller resurser för att skapa relationer för att 

kunna förebygga drogmissbruk, och att de hade behövt lägga ner mycket mer tid på detta men 

att det inte ingår i deras arbetsuppgifter vilket dem uppfattar som tråkigt och frustrerande. Det 

skapas här ett glapp kring vad som moraliskt sätt bör göras och vad som måste göras enligt 

lagregleringen. Socialsekreterarna Camilla och Jonas förklarade även i sina intervjuer hur det 

inte går att ha samma relation till alla klienter och hur det är omöjligt att matcha 

personlighetsmässigt med alla. Jonas berättade även hur det trots detta är viktigt att 

fortfarande vara professionell i sitt arbete. Lipsky beskriver att det är viktigt att det existerar 

ett bra samarbete mellan gräsbyråkrat och klient för att gräsbyråkraterna skall kunna 
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genomföra sitt arbete så bra som möjligt vilket respondenterna i föreliggande studie 

instämmer helt på. Både Kajsa och Jonas argumenterade för att det är viktigt att ha en bra 

yrkesmässig relation till klienterna och att dem annars får byta handläggare, detta för att dem 

ska kunna få så bra hjälp som möjligt. Brister samarbetet så blir det svårt att göra sitt arbete 

korrekt, de kan då inte längre förhålla sig till både organisation och klient (Lipsky, 1987). 

 

 I intervjuerna fick vi även svar på tal när det kommer till drogmissbrukarnas historier kring 

opartiskhet och våld i kontakt med polisen. Polistjänstemännen besitter en viss makt till att 

sätta drogmissbrukare i ett underläge, vilket kan skapa en frustration hos klienterna då detta 

sker ofrivilligt (Lipsky, 1987). Att respondenten Kalle är så pass säker i sin sak när det 

kommer till bruk av våld kan bero på hans yrkesstolthet då deras rätt till att bruka våld kan 

generera en viss legitimitet för deras yrkesroll. Detta betyder inte att just Kalle har brukat våld 

mot drogmissbrukare i onödan men Lipskys teori kan ändå bli tillämpbar då poliser kan ha 

genomfört detta för att visa makt och legitimitet (Ibid). 

 

Det visar sig från intervjuerna att som arbetande polis kan det vara tufft att alltid styra och 

kontrollera sina känslor, då dem hela tiden måste göra detta under ett arbetspass. Blir poliser 

hotade kan yrkesrollen kräva specifika känslor som poliserna måste utöva, de måste det vill 

säga gå in i en deep acting och ett känsloarbete. Är en drogmissbrukare otrevlig mot en polis 

så måste polisen oavsett om denne tagit illa vid sig eller inte agera utifrån drogmissbrukarens 

beteende. Polisen måste framkalla en känsla som till ett exempel aggression för att markera att 

drogmissbrukarna gjort fel och att poliserna menar allvar (Hochschild, 2003). 

 

8.2 Arbete utifrån lagreglering 
I vårt resultat framkom det att alla socialsekreterare samt polistjänstemän ansåg det vara 

bekvämt att ha lagen att luta sig tillbaka mot när det kom till beslutsfattande och 

ärendehantering. Tjänstemännen i myndigheterna bekräftar därför Webers teori om 

rättssäkerhet, neutralitet och förutsebarhet; att vårt land ska styras med konstruerade regler 

(Weber, 1987). Socialsekreterarna nämner vid flertal tillfällen hur viktigt det är att alla ska 

vara lika inför lagen, de måste därför ta hänsyn till lagarna i deras arbete med 

drogmissbrukare. Deras arbete är så pass lagstyrt att lagen gör dem neutrala och opartiska i 

sitt agerande. Trots att detta verkade vara något positivt enligt socialsekreterarna så framkom 

det även att den starka lagregleringen kan skapa en viss problematik. Poliserna berättade i sina 

intervjuer hur de ansåg att lagregleringen var bra när det kom till hantering av 
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drogmissbrukare, trots detta höll dem med Lipsky om att det kan uppstå vissa problem när det 

kommer till förmåner, mängd och kvalitet i deras beslutsfattande. Genom intervjuerna så kan 

vi som forskare förstå att poliserna inte alltid väljer att anmäla drogmissbrukare till 

socialtjänsten eller omhänderta dem när dem är påverkade. Detta är alltså ett beslut poliserna 

själva tar, de väljer vem som behöver mest hjälp och det är detta som Lipsky anser vara 

problematiskt. Han anser att en gräsbyråkrat som i detta fall är polisen inte kan förutse vad 

som kommer hända i framtiden, de kan inte veta vem som behöver omhändertas och vem som 

kanske kommer klara sig utan att omhändertas (Lipsky, 1980). 

 

Rothstein kritiserar Webers modell genom att benämna den som opersonlig och inflexibel och 

hur modellen inte har några marginella utrymmen för särskilda behov och 

situationsanpassningar (Rothstein, 2014). Vår studies resultat visar hur socialsekreterarna inte 

riktigt håller med denna kritik. De anser att dem har ett handlings - och tolkningsutrymme 

vilket dem ser som positivt men även svårt då det kan skapa ett glapp i lagen som både har 

positiva och negativa konsekvenser. De kan dock hålla med om att deras arbete ibland kan bli 

opersonligt då dem alltid måste hålla sig professionella. Socialsekreterarna tyckte snarare att 

det kunde vara jobbigt att tolka lagen ibland och att det hade varit skönt om vissa lagar blev 

mer precisa. De menar att dem kan se lagen utifrån olika synvinklar, vad som är skälig 

levnadsnivå för en person behöver inte vara det för en annan vilket kan skapa ett glapp där 

alla kanske inte blir lika inför lagen eller får samma behandling eller beslut. Denna 

problematik blir aktuell även utifrån Lipskys teori om gräsbyråkrater då socialsekreterare idag 

inte har möjligheten att lösa enskilda fall på ett speciellt sätt utan dem måste lösas utifrån 

lagar (Lipsky, 1980). Detta skapar ett glapp mellan att alla ska vara lika inför lagen samtidigt 

som det hade behövts lagreglering för enskilda i vissa fall. Lipsky argumenterar för att det 

största problemet med gräsbyråkrater är deras handlingsfrihet, att det är den som skapar ett 

glapp i politiken och att i detta fall att socialsekreterarna inte alltid fattar sina beslut politiskt 

utan mer personligt (Ibid). I föreliggande resultat framkommer det dock att socialsekreterarna 

inte upplever denna problematik utan snarare att de önskar att det var så. En respondent 

beskriver ett fall där dem tror de handlat rätt och tolkat samt beslutat ett enskilt fall utifrån vad 

denne tyckte var det rätta men som senare blev avslaget i domstolen. Socialsekreteraren 

berättar hur dem hela tiden måste uppdatera sig på domar och vad domare sagt och följa detta. 

Detta tar bort mycket av deras handlingsfrihet, oavsett om dem tar in sina egna åsikter och 

inte handlar helt politiskt så kommer deras beslut ändå att nekas i förvaltningsdomstolen. 

Respondenterna tycker detta är positivt och negativt med ett tolkningsutrymme då det skapar 
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en viss handlingsfrihet samtidigt som det kan bli svårt ibland när det kommer till att alla inte 

tolkar lagen lika, de håller det vill säga inte med Lipsky om hans argumentation kring att 

problemen hade försvunnit om handlingsutrymmet hade tagits bort. De har knappt något 

handlingsutrymme nu och problem existerar fortfarande (Lipsky,1980).  

 

Utifrån detta går det att dra en slutsats om att socialsekreterare tycker att lagen är positiv men 

med vissa problematiska områden. De vill inte ändra så att dem inte är styrda av lagen men de 

hade velat ändra vissa specifika lagregleringar, som exempelvis LVM. De anser att deras 

handlingsutrymme är mycket värdefullt samtidigt som de hade velat ha möjlighet att göra mer 

i vissa specifika fall. Detta hade dock lett till att dem inte längre hade varit opartiska och att 

alla inte hade varit lika inför lagen, vilket dem tycker är en av dem viktigaste sakerna med 

deras starkt lagreglerade arbete. Hur man än vrider och vänder på det går det alltså inte att få 

en helt perfekt lagreglering enligt socialsekreterarna, det kommer alltid brista någon stans.  

 

Över lag så anser både polis och socialtjänstemän att lagregleringen kring drogmissbrukare är 

något som är positivt. Lagregleringen ger polisen möjlighet att agera i vissa fall och försöka få 

bort narkotikan från gatorna. Trots detta så skapar lagregleringen ett glapp, vilket poliserna 

ansåg vara frustrerande. Inte bara att dem inte hinner prata och lägga ner tid på 

drogmissbrukarna, då detta inte står i lag utan även att det är lätt att drogmissbrukarna ”faller 

mellan stolarna”. Personer som inte uppfyller alla kriterier men som fortfarande behöver 

hjälp får inte den hjälp som dem behöver, just på grund av lagen vilket kan vara frustrerande 

och sorgligt. Trots denna problematik så vet inte poliserna vad som hade behövts göras för att 

problematiken skall försvinna. Ett alternativ är att inte låta kriterierna för 

tvångsomhändertagning vara så höga, men sänks dem så skapas det annan problematik och 

människan kommer inte vara lika fri i samhället längre. 

8.3 Bristande samverkan och samarbete 

8.3.1 Socialtjänst 

Resultatet visar hur det existerar bristande samarbete mellan olika myndigheter när det 

kommer till drogmissbrukare, enligt socialsekreterarna så brister det speciellt när det kommer 

samarbetet med psykiatrin. Respondenterna upplever detta som väldigt frustrerande och 

irriterande då de anser att detta är problemet som resulterar att flera drogmissbrukare ”faller 

mellan stolarna”. Resultatet visar att en av socialsekreterarna anser att det inte finns någon 
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speciell lagreglering när det kommer till detta område. samt att lagen kring 

samverkansinsatser och vilken myndighet som har ansvar för vad behöver förbättras. Denna 

problematik påverkar socialsekreterarna emotionellt i deras arbete, det skapar en frustration 

kring att deras hjälp inte räcker till och att andra myndigheter inte tar sitt ansvar.  

 

Precis som socialsekreterarna upplever polisen att samverkan och samarbete är ett bristande 

koncept när det kommer till lagreglering och att det existerar mycket problematik här som 

påverkar drogmissbrukare negativt. Poliserna menar att det måste existera bättre kanaler 

mellan varandra, då dem arbetar med samma människor men att detta inte finns. Precis som 

nämnts tidigare så behöver det finnas en gemensam plan, ett syfte samt en interaktion för att 

en samverkansinsats ska kunna äga rum (Lindberg, 2009). Trots att det i lag står reglerat att 

myndigheterna är skyldiga till detta så är det ingen som tar på sig ansvaret att se till att detta 

sker. I lagen står det att dem är skyldiga att samverka, men inte vad det innebär och det kan 

vara där det brister. 

 

Poliserna och socialsekreterarna delade samma uppfattning om att det är lättare i mindre 

kommuner vilket genererar olika förutsättningar beroende på vart i landet individen bor 

någonstans. Enligt Weber bör detta implementerats uppifrån, det bör alltså finnas direktiv från 

riksdag och regering om att samsjuklighet ska behandlas i alla kommuner och inte bara i 

några, för att inte strida mot sin egen grundlag; objektivitetsprincipen (RF 1:9). Den effektiva 

förvaltningen enligt Weber brister här för det existerar ingen lyckad implementering från 

besluten uppifrån (Weber, 1987). 

 

Resultatet visar tydligt hur samverkansinsatserna brister mellan socialtjänst och psykiatrin då 

ingen vill ta på sig ansvaret för vissa klienter. Enligt Lindberg är det viktigt att 

organisationerna är specialiserade på just sitt område, detta på grund av att dem sedan ska 

kunna samverka och ta hjälp av varandra vilket är det som brister enligt socialsekreterarna. 

Det finns ingen lagreglering som säger hur vissa fall skall hanteras när det kommer till 

komplexa situationer och processer, de hjälps inte åt (Lindberg, 2009). Problematiken här 

ligger enligt Lindberg i att det inte existerar någon interaktion mellan myndigheterna, 

socialtjänst samt psykiatrin befinner sig inte i sociala sammanhang tillsammans och möts inte 

(Ibid). 
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Under intervjuerna framkommer det dock att det öppnats vissa mottagningar för 

samsjuklighet som inriktar sig till klienter med både drogmissbruk och psykiska problem, 

vilket alla respondenter anser vara bra. Här sker även en samverkan då socialtjänstemän samt 

behandlare inom psykiatrin kan föra konversationer med varandra och diskutera kring 

enskilda fall om vad som är bäst för individen, i dessa kommuner har de lyckats med 

samverkansprocessen kring denna problematik (Lindberg, 2009). Dock så existerar inte detta 

inom alla kommuner, vilket gör att alla inte har samma förutsättningar beroende på vart 

individen bor. Detta skapar en brist i lagen som påverkar socialsekreterarens arbete med 

drogmissbrukare negativt. Här brister Webers legalbyråkratiska modell om att alla ska stå lika 

inför lagen (Weber, 1987). Kommunerna har alldeles för stor handlingsfrihet, de kan välja att 

inte skapa en mottagning för samsjuklighet vilket utformar ett glapp i politiken, precis som 

Lipsky beskriver i sin teori (Lipsky, 1980). 

 

Polisen upplever även ett bristande samarbete och samverkan med socialtjänsten från deras 

sida, vad som kommit fram är att dem har svårt att lita på att socialtjänsten gör sitt arbete när 

de gång på gång möter drogmissbrukare som de anmält till socialförvaltningen och att dem 

säger att ingenting hänt efter kontakten. Enligt Lipsky ska en gräsbyråkrat besitta ett visst 

informationsövertag till klienterna, de ska besitta mer kunskap. Detta brister om det inte 

existerar någon samverkan mellan polis och socialtjänst (Lipsky, 1980). Det hjälper alltså inte 

att dem i inre tjänst är i kontakt med socialtjänst och besitter information om dem som är ute i 

samhället och arbetar med drogmissbrukarna inte får den. 

 

Vi kan här dra en slutsats kring att samverkansinsatserna är kritiserade av både 

socialsekreterare och polis trots att den existerar i lagen. Denna lag är helt enkelt för otydlig 

och handlingsfriheten är alldeles för stor vilket egentligen ska göra tjänstemännen legitima 

enligt Lipsky, men utgången blir tvärt om. Istället för att handlingsfriheten leder till ett lättare 

samarbete så skapar det istället ett rum för att inte ta tag i problem som existerar (Lipsky, 

1980). 

9. Avslutande sammanfattning och diskussion 
Efter empiriinsamling, resultat och analys har vi som författare fått en djupare inblick i vart 

det kan brista i hanteringen av drogmissbrukare. Det största problemet enligt socialsekreterare 

och polismän är att samverkansinsatserna inte fungerar som dem ska, det har alltså inte att 

göra med deras handlingsfrihet eller beslutsfattande gentemot lagen. Polis och 
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socialtjänstmedarbetare uppfattar Sveriges lagreglering som positiv och något “tryggt” att luta 

sig emot, det vill säga så har dem inte uppfattningen om att Sveriges lag ska skapa problem 

när det kommer till hantering av drogmissbrukare. De upplever snarare att lagen gör det 

rättvist och att alla på detta sätt blir behandlade lika inför lagen. Den enda problematik kring 

lagregleringen som framkommit är att det inte existerar starkare lagreglering just kring 

samarbete och samverkan, samt att det bör finnas en lagreglering kring ansvarsområden. Hade 

detta existerat så upplever socialtjänsten att mycket problematik kring att drogmissbrukare 

“faller mellan stolarna” hade försvunnit. Vi som författare anser att vi har besvarat vår 

frågeställning tydligt genom att fått fram resultat kring att det faktiskt existerar en viss 

problematik kring hanteringen av missbrukare och att denna problematik i stor del grundas i 

bristande samverkansinsatser. Empirin har även visat hur lagregleringen både har en positiv 

och negativ inverkan gällande hanteringen men hur den är mer positiv för polis och 

socialtjänstemän än till drogmissbrukarna. Polis och socialsekreterare påverkas inte 

emotionellt av just arbetet med missbrukare utan mer när hanteringen brister, och deras 

insatser inte räcker till. De bristande samverkansinsatserna är det vill säga något som påverkar 

både byråkraterna och drogmissbrukarna negativt. 

 

En sak som vi som författare blev glada över att höra är att polismän och 

socialtjänstmedarbetare inte påverkas speciellt mycket emotionellt av deras arbete. De tar inte 

med sig sitt arbete hem, mår dåligt över det eller grubblar över tuffa situationer. Alla 

respondenter menar att de gör ett bättre arbete om de inte tar med sitt arbete hem, att de måste 

skilja på sin yrkesroll och sin privata liv för att göra ett så bra arbete som möjligt. Med detta 

sagt så anser vi som författare att föreliggande studie har en hög validitet där vi har mätt det 

som vi hade i åtanke att mäta. Vi har besvarat både vårt syfte samt våra frågeställningar och 

även uppfyllt vår opartiskhet i studien, vi har inte haft några fördomar vilket genererat ett mer 

säkert resultat.  

 

9.1 Slutsatser i relation till tidigare forskning 
Från vårt resultat kan vi tydligt se hur polis och socialtjänstmedarbetare inte upplever hur 

rättssäkerheten hotas enligt Wenanders artikel. Det visar sig heller inte att dem upplever en 

existerande problematik kring att tjänstemännen ska vara bundna av lagar, utan snarare att 

problematiken befinner sig på de ställen där lagen inte är tillräcklig. Deras handlingsfrihet 

uppfattas inte som något problematiskt utan snarare i så fall hur dem ska tolka vissa uttryck 

skrivna i lagen. Exempelvis vad skälig levnadsnivå innefattar, det kan vara en sak för en 
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individ och andra villkor för en annan vilket i så fall kan skapa en problematik i hanteringen.  

 

I Karlsson och Gunnarssons artikel framkom det att omsorgstagare med alkoholproblem lever 

i misär i sitt eget hem, vilket i föreliggande studie bekräftas. Polis och socialsekreterare 

uppfattade misären kring levnadsförhållanden som den mest emotionellt påfrestande aspekten 

och hur detta inte är något som socialtjänst eller polis alltid kan påverka, då drogmissbrukarna 

inte upplever detta som lika problematiskt. Enligt artikeln så medför detta stress och rädsla 

från personalens sida, och hur de blir bekymrade och ledsna över hur omsorgstagarens 

situation ser ut (Karlsson & Gunnarsson, 2018). Detta svaret var något som vi som författare 

fick många gånger under studiens gång, att det tuffaste i arbetet när det kommer till 

drogmissbrukare var att se deras levnadsförhållanden. 

 

Bach anser att politiker inte ska utöva för mycket kontroll över myndigheter, då det inte är 

politikerna som arbetar närmst individerna i samhället (Bach, 2017). Detta är inte något som 

våra respondenter i föreliggande studie håller med om. Det verkar som att de tycker att det är 

skönt att ha så pass mycket styrning ovanifrån, och att detta gör deras arbete enklare. Dem 

kan på detta vis inte ta beslut helt utifrån egna åsikter, vilket gör att deras exempelvis politiska 

åsikter inte involveras i beslutsfattandet, som Wenander problematiserar (Wenander, 2016).  

 

9.2 Vidare forskning 
Vi som författare anser att det hade varit intressant att studera den bristande aspekten kring 

samverkan och samarbete mer noggrant. Förslag på vidare forskning kan därför vara att 

undersöka närmre vart samarbete och samverkan verkligen brister och vad som i så fall hade 

kunnat göra insatserna bättre. Här borde även anställda inom psykiatrin vara mer aktuella och 

användas som respondenter tillsammans med både polis och socialtjänst. Det hade varit 

intressant att höra vad psykiatrin har för tankar och åsikter kring detta och vad dem tycker om 

deras samverkansinsatser. Är det så att dem har för mycket på sina axlar och faktiskt inte har 

tillräckligt med resurser för att hjälpa fler? Eller är det så att dem bara inte orkar ta på sig 

ansvaret?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide missbrukare  

• Hej! Vi hade önskat att spela in detta samtalet, är det okej för dig?  

• När började du att missbruka? Hur länge var du i ett missbruk?  

• Sökte du vård för ditt missbruk? (blev du tvångsintagen via LVM, uppmärksammad av 

polis? Eller gick du själv till socialtjänsten för att söka vård för ditt missbruk?)  

• Har du någon gång varit i kontakt med socialtjänsten under ditt missbruk?  

• Hur upplever du ditt möte/dina möten med socialtjänsten?  

• Har du någon gång känt att socialtjänsten inte gett den hjälp som du ansett dig 

behöva?  

• Har du någon gång känt att socialsekreteran gjort allt hen kunnat för att hjälpa dig, 

men att det inte räckt till?  

• Vad anser du är socialtjänstens ansvar när det kommer till ditt missbruk? Vad 

förväntade du dig få för hjälp?  

- Fick du den hjälpen?  

• Enligt lag måste socialtjänsten besluta om tvångsvård om det förekommer missbruk av 

alkohol/narkotika eller andra lösningsmedel och personen är i behov av vård.  

Detta eller att personen uppfyller någon av följande 3 kriterier: 

1. personen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för fara  

2. löper risk att förstöra sitt liv 

3. eller kan riskera att skada sig själv eller någon närstående, känner du att du någon 

gång under din kontakt med socialtjänsten har upplevt dessa kriterier? 

• Om ja? Fick du hjälp?  

 

• Har du någon gång under ditt missbruk varit i kontakt med polisen? (antingen ute på 

fält eller stationsmässigt)  

• Vad gällde kontakten? (måste angå deras missbruk) – följdfrågor:  

- Hur agerade polisen?  

- Anmälde dem dig till socialtjänsten?  

- Lät dem dig bara vara sedan?  

• Känner du att polisen handlade helt enligt lag och uppmärksammade ditt missbruk, såg 

till att du fick den hjälp du behövde? (PL 6 § 2 st.)  

• Vad anser du är polisens ansvar när det kommer till ditt missbruk?  
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• Enligt lag måste polis meddela socialtjänst om de påkommit en person med missbruk 

som riskerar sin egen hälsa, upplever du att polisen gjort detta?  
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Bilaga 2 – Intervju polis  

Allmänna frågor  

•  Vi kommer att spela in detta samtalet, är det okej för dig? Du kommer även vara helt 

anonym eller ha ett fiktivt namn under kommande studie. Du behöver inte heller svara 

på några frågor om du inte känner dig bekväm 

 

• Hur länge har du arbetat som Polis? 

 

• Vad anser du är ditt yttersta ansvar när det kommer till ditt arbete med missbrukare? 
 

• Tycker du att era resurser räcker till, för att hjälpa missbrukarna ute i samhället på 

bästa möjliga sätt? (Ekonomi, personal, tid) 
 

• Vad anser du vara det tuffaste med ditt jobb, om du utgår ifrån ert arbete med 

missbrukare?  

• Emotionellt arbete / relationer  

• Tycker du att ditt arbete som polis kan vara emotionellt påfrestande när det kommer 

till fall som angår missbrukare, och i så fall varför? (Mycket/Lite?) 

•   Upplever du att du som polis ofta får mycket negativ kritik och dåligt bemötande (av 

allmänheten & av missbrukarna själva) när det kommer till er hantering av 

missbrukare? Hur känner du kring detta? 

• Hur tror du missbrukare upplever ert bemötande? 

• Under vår studie har vi forskat lite kring detta ämne genom artiklar, dokumentärer och 

intervjuer med tidigare missbrukare. Från detta har det kommit fram att många före 

detta missbrukare upplever att polis och andra myndigheter inte följt 

objektivitetsprincipen om att vara opartiska, utan tjänstemännen har haft fördomar och 

“dömt” personen i förtid, vilket medfört ett annorlunda bemötande och beteende, hur 

känner du angående detta? 

 

• Det har även framkommit att före detta missbrukare har upplevt dåligt bemötande när 

de varit i kontakt med polisen under sitt missbruk? Varför tror du att dem känner så?  

 

• Tycker du att missbrukarnas beteende och drivkraft till att få hjälp med sitt missbruk 

påverkar ditt arbete samt bemötande, hur? 

• Upplever du att du som polis har skapat en relation till någon/några missbrukare ute 

samhället? om ja, hur påverkar relationen till missbrukarna ditt arbete?  

• Efter en dag på jobbet med många tuffa beslut och insatser,  kan du släppa arbetet när 

du kommer hem, eller är det fortfarande väldigt emotionellt påfrestande när du väl 

kommit hem? (utgå ifrån missbrukare) 
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• Har du någon gång upplevt att ett “fall” som slussats vidare till socialtjänst inte 

hanterats som du önskat eller tyckt? Åsikter kring det?  

• Påverkar missbrukarens beteende ditt beslutsfattande när det kommer till 

omhändertagning?  

• Lagreglering  

•   Upplever du att ni har ett bra samarbete/samverkan med socialtjänst -varför? 

• Upplever du att ni har ett bra samarbete/samverkan med psykiatrin? - varför? 

• Hur styrd av lagen tycker du att du är i ditt arbete med missbrukare? Påverkar lagen 

ditt jobb negativt eller positivt? 

• Hur upplever du ditt arbete när det kommer till beslutsfattande och handlingsutrymme 

om du utgår från arbetet med missbrukare? (stark lagreglering) 

• Har du någon gång stött på en situation där du verkligen vill hjälpa en missbrukare och 

sett att hen behöver hjälp, men att du inte kunnat hjälpa dem tillräckligt på grund av 

lagreglering och byråkrati? (känsla?) 

• Har du någon gång omhändertagit en person inom LVM? Vad hände? Hur kände du?  

• Är det något som du tycker är extra jobbigt eller frustrerande när det kommer till att 

arbeta som Polis i just hantering av missbrukare? (byråkratimässigt, lagreglering, 

missbrukarna, etc) 

• Om du hade fått ändrat lagen angående hantering av missbrukare och dess ärenden, 

vad hade du ändrat? 

• Om du stöter på en missbrukare ute i samhället som ni omhändertar eller bara 

uppmärksammar hens missbruk,  anmäler du alltid detta till socialtjänsten då?  

Om ja : Vad händer därefter?  

Om nej: Varför? Vad beror det på?  

• Något mer som du önskar att tillägga?  
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Bilaga 3 – Intervju Socialsekreterare  

Allmänna frågor  

• Vi kommer att spela in detta samtalet, är det okej för dig? Du kommer även vara helt 

anonym eller ha ett fiktivt namn under kommande studie. Du behöver inte heller svara 

på några frågor om du inte känner dig bekväm 

 

• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

 

• Vad anser du är ditt yttersta ansvar när det kommer till ditt arbete med missbrukare? 

 

• Tycker du att era resurser räcker till för att kunna hjälpa era klienter på bästa möjliga 

sätt? (Ekonomi, personal, tid) 

 

• Bollar du och dina kollegor mycket idéer mellan varandra, när det kommer till 

beslutsfattande och ärendehantering? 

 

• Vad anser du vara det tuffaste med ditt jobb? 

• Emotionellt arbete/relationer  

• Tycker du att ditt arbete som socialsekreterare kan vara emotionellt påfrestande när 

det kommer till fall som angår missbrukare, och i så fall varför? (Mycket/Lite?) 

 

• Upplever du att du som socialsekreterare att du ofta får ta emot negativ kritik när det 

kommer till fattade beslut, när det egentligen är lagregleringen som styr? Hur känner 

du kring detta? 

 

• Hur tror du att missbrukare upplever ert bemötande? 

 

• Under vår studie har vi forskat lite kring detta ämne genom artiklar, dokumentärer och 

intervjuer med tidigare missbrukare. Från detta har det kommit fram att många före 

detta missbrukare upplever att socialtjänst och andra myndigheter inte följt 

objektivitetsprincipen om att vara opartiska, utan tjänstemännen har haft fördomar och 

“dömt” personen i förtid, vilket medfört ett annorlunda bemötande, hur känner du 

angående detta? 

 

• Det har även framkommit att före detta missbrukare upplever att deras hjälp från 

myndigheter har påverkats beroende på vem de fått som handläggare, samt vilken 

relation de haft till sin handläggare; och att detta påverkat vilka beslut som fattats, hur 

känner du angående detta? 

 

• Tycker du att klienternas beteende och drivkraft till att bli nyktra och drogfria kan 

påverka ditt arbete samt ditt bemötande till dem ? Hur? 

 

• Vilken “relation” önskar du ha med dina klienter under handläggningstiden? 
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• Efter en dag på jobbet med många tuffa beslut, kan du släppa arbetet när du kommer 

hem, eller är det fortfarande väldigt emotionellt påfrestande när du väl kommit hem? 

 

• Stark lagreglering & byråkrati  

• Upplever du att ni har ett bra samarbete/samverkan med polis? -varför? 

• Upplever du att ni har ett bra samarbete/samverkan med psykiatrin? - varför?  

• Hur styrd av lagen tycker du att du är i ditt arbete med missbrukare? 

Påverkar lagen ditt jobb negativt eller positivt? 

• Hur upplever du ditt arbete när det kommer till beslutsfattande och 

handlingsutrymme? (stark lagreglering) 

 

• Har du någon gång arbetat med ett fall där du verkligen har velat hjälpa en 

missbrukare och sett att de behöver hjälp men du har inte kunnat på grund av 

lagreglering och byråkrati? (känsla?) 

 

• Har du behövt neka någon till LVM som du anser behöver tvångsvård men att lagen 

hindrat dig då brukaren inte uppfyllt alla rekvisiter? 

 

• Är det något som du tycker är extra jobbigt eller frustrerande när det kommer till att 

arbeta som socialsekreterare i just hantering av missbrukare? (byråkratimässigt, 

lagreglering, missbrukarna, etc) 

 

• Om du hade fått ändrat lagen angående hantering av missbrukare och dess ärenden, 

vad hade du ändrat? 

 

• Vad anser du är det bästa med ditt jobb? 

 

• Vill du tillägga något?? 
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