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Sammanfattning  

 
Studiens syfte har varit att studera socialarbetare förklaringsmodeller till missbruk och 

beroende vid bedömning av insats till personer med missbruksproblem. Studien har undersökt 

hur socialarbetares förklaringsmodeller formas utifrån egna erfarenheter och upplevelser, 

teoretiska utgångspunkter influerade av forskningen inom ett handlingsutrymme påverkat av 

organisatoriska förutsättningar, manualer, evidensbaserad praktik samt nationella riktlinjer i 

ett utredningsförfarande. Materialet i uppsatsen har framkommit genom intervjuer med fyra 

socialarbetare på socialtjänstens avdelning för missbruk och beroende. Uppsatsen är en 

kvalitativ studie med personliga intervjuer som underlag för resultatet. Studien inleds med en 

beskrivning av missbruk och beroende, aktuella lagar på området, samt handläggarens arbete. 

Vidare presenteras organisatoriska förutsättningar, nationella riktlinjer och evidensbaserad 

praktik. I kunskapsgenomgången berör vi två stora motsättningar inom forskningen, dessa är 

biologiskt/biokemiskt – och psykosocialt synsätt på missbruk och beroende. I studiens 

teoridel har vi valt att belysa handlingsteorin och naiv teori. I resultatkapitlet redovisas 

respondenternas svar som gjort det möjligt för författarna att koppla analysdelen till valda 

teorier. I den avslutande diskussionsdelen presenteras de viktigaste delarna av resultatet i 

samspel med författarnas egna reflektioner. Resultatet visar att respondenternas 

handlingsutrymme påverkas av olika faktorer. Respondenterna kunde på ett tydligt sätt 

hänvisa till organisatoriska förutsättningar som hindrade deras handlingsutrymme. Ett av dem 

var samarbetet med andra aktörer. De saknade ett bättre samarbete mellan kommunen och 

landstinget för att kunna samverka olika insatser för personer med omfattande vårdbehov. 

Vidare eftersträvade de en tydlig och individinriktad missbruksvård inom den egna 

organisationen. Vi anser även att de inte följer en specifik teori på området. Däremot har det 

framkommit tydliga likheter med det biologiska och biokemiska synsättet, vilket tyder på att 

de inte reflekterar över deras teoretiska utgångspunkt. Respondenterna ansåg att deras tidigare 

erfarenheter och handlingar vägde tyngre än vetenskaplig kunskap. 

 

NYCKELORD: Missbruk, beroende, förklaringsmodeller, samverkan. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to study social work models to explain addiction in the 

assessment of response to people with addictions. This study investigated how social workers' 

explanations are shaped by their experiences, theoretical points influenced by research in a 

discretion is affected by organizational conditions, manuals, evidence-based practice and 

national guidelines in an investigative process. The material in this study has emerged through 

interviews with four social workers in the social services department for addiction and 

dependence. The essay is a qualitative study with personal interviews as the basis for the 

result. The study begins with a description of addiction and dependence, current laws on the 

matter, and officer's work. The study also presented organizational conditions, national 

guidelines and evidence-based practice. The knowledge review concerns we have two major 

disagreements in the research, these are biological / biochemical - and psycho-social approach 

to addiction and dependence. The study's theoretical part, we have chosen to illustrate the 

action theory and the naive theory. The results chapter presents respondents' answers which 

made it possible for authors to link analysis section to selected theories. In the concluding 

discussion section presents the key elements of the result of interaction with the authors' own 

reflections. The results show that the respondents maneuver is affected by various factors. 

Respondents were able to clearly refer to the organizational conditions that hampered their 

freedom of action. One of them was cooperation with other actors. The lack of a better 

cooperation between the municipality and the county council in order to interface different 

interventions for people with extensive care needs. Furthermore, they sought a clear and self-

directed addiction treatment within the organization. We also believe that they do not follow a 

specific theory in the field. However, there have been clear similarities with the biological and 

biochemical approach, suggesting that they do not reflect upon their theoretical basis. The 

respondents felt that their past experiences and actions are more important than scientific 

knowledge. 

 

KEYWORDS: Addiction, dependence, explanatory models, interaction. 
 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjuade personerna som medverkat 

i vår studie. Genom deras engagemang har vi fått fram information 

och spännande material som mynnat ut i denna studie.   

Vi vill även tacka vår handledare Sigbritt Arwidson som funnits vid 

vår sida och varit vägledande genom arbetets gång. 

Arbetet med denna studie har för oss varit givande och fylld med 

blandade känslor. Vi har gjort en jämn fördelning av studiens olika 

delar. Vi har tillsammans genomfört samtliga intervjuer. Bearbetning 

av intervjumaterialet gjordes enskilt men tematiseringen av materialet 

gjordes däremot tillsammans. Litteratursökningen gjordes enskilt för 

att effektivisera, i slutskedet av uppsatsen sorterades och 

sammanvävdes aktuell litteratur. Analys, resultat och diskussionsdelen 

har formulerats tillsammans för en gemensam förståelse av 

materialet. 
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1. Inledning 
 

Inom socialtjänstens missbruksvård möter socialarbetaren dagligen personer i behov av hjälp 

på grund av alkohol- och narkotikarelaterade problem. I sitt arbete med dessa personer har 

socialarbetaren till uppgift att utreda och bedöma omfattningen av vårdbehovet samt fastställa 

vilken form av insats som ska beviljas (Wallander & Blomqvist; 2005:3). Något som 

försvårar arbetet för professionen i sin bedömning av insats är att det inte finns en gemensam 

syn på missbruk och behandlingsmetoder inom missbruksvården (Oscarsson 2009). Idag finns 

det flertalet modeller och teorier som beskriver uppkomsten av missbruk och behandling 

(Billinger & Hübner 2009). Under lång tid har samhällets arbete för personer med 

missbruksproblem saknat vetenskapliga och hållbara bevis när det gäller vård och behandling 

i syfte att hjälpa människor ifrån ett missbruk (Blomkvist 2009). Olsson (2009) har kartlagt 

hur socialarbetaren tänker inom sitt arbete. Det har visat sig att socialarbetaren arbete främst 

bygger på personliga åsikter och värderingar snarare än vetenskaplig teori. Socialarbetarens 

förmåga att tänka innebär att abstrakta föreställningar om oss själva, omvärlden och 

relationerna där mellan skapas. Dessa föreställningar blir i ett senare fall vägledande för dess 

handling. Billinger & Hübner (2009) menar att en vanlig uppfattning kring missbruk är 

kopplad till biologiska och biokemiska processer. Missbruket beskrivs där som ett avvikande 

beteende, sjukdom eller ett resultat av särskilda genetiska förhållande. Den rådande 

lagstiftningen kring alkohol och droger utgår och utformas ifrån detta synsätt (Goldberg 

2010). I motsats till detta finns det teorier där individen är något utöver sin genetiska 

uppsättning och att missbruk istället ska förklaras utifrån psykosociala variabler. I detta 

synsätt beskrivs missbruk främst utifrån de spänningar som finns kring individen, vilket syftar 

till sociala och kulturella dimensioner (Billinger & Hübner 2009, Goldberg 2010).  

 

Inom området missbruk finns det begrepp och benämningar som tolkas olika beroende på 

person och sammanhang. I det avseende där begreppet droger används syftar vi både på 

alkohol- och narkotikapreparat. I arbetet studerar vi hur socialarbetarens förklaringsmodeller 

formas, med detta avser vi socialarbetarens förklaringar i ett utredningsförfarande utifrån 

personliga värderingar, teorier, organisationens förutsättningar samt forskning på området.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Vår problemformulering utgår ifrån socialarbetarens bedömning av insatser till personer med 

missbruksproblematik. Eftersom det inte finns någon gemensam syn på missbruk och 

behandlingsmodeller öppnar detta upp för en bred syn på området. Vi menar att utredning och 

bedömning av insatser kommer kunna påverkas av flertalet olika faktorer. Till hur stor del 

yttrar sig exempelvis socialarbetarens egna värderingar och syn på missbruk och behandling. 

Socialarbetaren ingår i en organisation där politiska ideologier och organisatoriska 

förutsättningar är i centrum, vilket också kan påverka arbetet. Vidare har det börjat ställas allt 

högre krav på att socialtjänstens missbruksvård ska bygga på vetenskaplig producerad 

kunskap och utvärdering av insatta åtgärder. Socialstyrelsen (2007) har utarbetat nationella 

riktlinjer för missbruk- och beroendevård som vägledning för socialtjänsten, sjukvårdens och 

andra aktörers verksamheter.  

 

 

 

 



8 

 

1.2 Syfte 
 

Vad påverkar socialarbetares förklaringsmodeller av missbruk och beroende och deras 

bedömning av insatser för personer med missbruksproblem. 

 

- Hur tar socialarbetarens förklaringsmodeller av missbruk och beroende sig utryck i 

deras beskrivning av missbruk och av utredningsförfarandet? 

- Vilken betydelse upplever socialarbetare att personliga erfarenheter, organisationen och 

samverkan på socialarbetarens har på deras förståelse av missbruk och beroende, samt 

på deras val av insatser? 

- Vilken betydelse upplever socialarbetare att forskning och evidensbaserad praktik och 

nationella riktlinjer har på deras förståelse av missbruk och beroende, samt på deras val 

av insatser? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Vi har valt att intervjua ett antal socialarbetare inom socialtjänstens vuxenenhet för personer 

med missbruksproblem om vad som påverkar deras förståelse av missbruk och beroende och 

deras utredningsförfarande. Det är deras berättelser och förklaringsmodeller till missbruk och 

beroende, samt val av insatser som är utgångspunkten för vår studie.  

2. Bakgrund 
 

Under detta kapitel har vi valt att ta upp och diskutera missbruk och beroende ur olika 

perspektiv. Vi har även redovisat förhållanden som bidrar till att ge socialarbetare deras 

handlingsutrymme när de formar sin förståelse av missbruk och beroende och bedömer 

behoven av insatser för behandling och insatser.  

 

2.1 Missbruk och beroende  
 

I Nationalencyklopedin (2011) definieras ett missbruk som en överdriven användning av 

något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser som ger upphov till euforiserande 

effekt. Det kan även innebära ett okontrollerat förhållningssätt till andra saker. En längre tids 

överkonsumtion antas bidra till ett okontrollerad beteende som sedan kan leda till ett 

beroende.  

 

Ett vanligt instrument för bedömning av missbruk och beroende inom vården är ”diagnostic 

and statistical manual of mental disorders” (DSM IV). Instrumentet har vissa kriterier som 

läkare och psykiatriker utgår från för att avgör om en person är i riskzonen, har ett missbruk 

eller skapat ett beroende (Heilig 2011). Missbruk föreligger, enligt DSM IV, om ett eller flera 

kriterier varit uppfyllda under en tolvmånadersperiod. Att personen: 

 Under upprepade tillfällen pga. drogen uteblivit ifrån arbete, skola eller liknande.  

 Har riskerat sig själv, eller andra i sin omgivning för fara under drogintaget.  

 Uppvisat ett störande och/eller stötande beteende. 
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 Trots sociala problem som kommit genom drogen, fortsatt med sitt intag av drogen 

(Heilig 2011). 

 

Beroende definieras i Nationalencyklopedin (2011) som ett tillstånd när individen inte längre 

kan styra över sitt bruk, än mindre kontrollera det man börjat missbruka. Detta leder ofta till 

att individens sociala och vardagliga aktiviteter åsidosätts. Ett beroendetillstånd gör 

användandet mer tvångsmässigt och upptar stora delar av individens liv (Johansson & 

Wirbing 2005).  

 

Beroende enligt DSM IV innebär att minst tre av kriterierna ska uppfyllts inom en 

tolvmånadersperiod, och dessa är: 

 

 Känt en ökad tolerans till drogen, behövt öka intaget och dosen för att uppleva samma 

effekt som tidigare. 

 Efter en tids avsaknad av drogen känt abstinens.  

 Intagit en större mängd än vad som egentligen var planerat. 

 Ägnat mycket tid åt att finna drogen, konsumera den och återhämta sig ifrån den.  

 Misslyckats kontrollera, begränsa eller sluta med drogen. 

 På grund av drogen förändrat sitt sociala liv och försummat viktiga aktiviteter som 

t.ex. skola och arbete.  

 Trots psykiska och fysiska besvär fortsätter bruka drogen (Heilig 2011). 

 

2.1.1 Uppfattningar kring missbruk och beroende 
 

Förklaringsmodellerna och uppfattningarna när det gäller missbruk av olika rusningsmedel 

och utvecklingen av beroende har varierat över tid. Det finns ingen förklaring som ensamt kan 

samla alla forskare. Det finns många modeller och teorier kring människors missbruk och som 

säger mot varandra (Billinger & Hübner 2009). Det gäller så väl missbruk av alkohol som 

narkotika. Forskare har sökt förklaringar ur ett flertal perspektiv så väl biologiska som 

psykologiska, sociologiska, medicinska och antropologiska (Blomqvist 2009). Flera studier har 

visat att uppfattningen om missbruk inte bara skiljer sig inom forskarkretsar utan även bland 

missbrukare, allmänheten och olika kategorier av yrkesverksamma inom området. Vissa 

personer anser att missbruket är en sjukdom, eller uttryck för en medfödd sårbarhet eller 

viljesvaghet samtidigt som andra beskriver det aktuella problemet som en flykt ifrån 

personliga och/eller psykiska problem som tar sitt ursprung i social utsatthet. Avsaknaden av 

en gemensam syn på hur missbruk uppkommer och utvecklas till ett beroende försvårar 

arbetet med behandling och insatser. Det försvårar även samverkan mellan olika professioner 

(Blomqvist 2009). 

 

2.2 Lagstiftning inom missbruk och beroendevård 
 

Socialarbetares förklaringar till missbruk och beroende samt deras val insatser påverkas av 

lagstiftningen på området. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, utgör grunden för 

socialtjänsten och har bestämmelser kring både ekonomiska och sociala stöd för människor 

samt de övriga skyldigheterna till kommuninvånarna. Detta ska ske med hänsyn till att 

socialtjänsten ska demokratiskt främja människors ekonomiska - och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och deltagande i samhället. Verksamheten skall bygga på respekt 

för människornas självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen 2001:453, kap. 1, 1 



10 

 

§). Inom socialtjänsten ska arbetet utgå ifrån att motivera individen att frivilligt ta emot den 

vård som behövs. För människor med missbruksproblem skall socialarbetaren arbeta för att 

dessa personer ska uppnå ett nyktert liv (Fahlberg, Julin & Rundqvist 2004). Lagen säger att 

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

som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. I samråd med den enskilde skall 

hjälpen och vården planeras samt noga bevaka att planen följs” (Socialtjänstlagen 2001:453, 

kap. 5, 9 §).  

 

Lagen om vård av missbrukare vissa fall (SFS 1988:870), LVM, är ett komplement till SoL 

och används när det inte går att uppnå frivilligvård. Lagen kräver att vissa kriterier är 

uppfyllda för att kunna tillämpas. LVM har som syfte att bryta individens destruktiva mönster 

och motivera individen att ta emot vård (Fahlberg 2006).  För att det ska bli tal om ett LVM 

måste individen ha ett varaktigt missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. 

Upptill detta måste ett eller flera av nedanstående kriterier vara uppfyllda: 

 Personen utsätter sin egna psykiska och/eller fysiska hälsa för fara.  

 Personen är på god väg att förstöra sitt egna liv.  

 Personen utsätter sig själv eller någon i sin omgivning för fara (Fahlberg et al. 2004).  

 

2.3 Socialtjänsten 

2.3.1 Specialiserad och integrerad organisation 
 

Socialtjänsten är en människovårdande organisation och brukar definieras som en Human 

Service Organization (HSO). Det som kännetecknar en HSO är arbete av och för människor, 

de anställda utgör arbetsredskapet medan de hjälpsökande är organisationens främsta 

”arbetsmaterial” (Johansson 2003). Ett sätt att se på socialt arbete när det gäller arbetsätt och 

insatser är att gränsdragningen mellan olika organisatoriska lösningar och renodlade metoder 

inte är särskilt tydliga. Inom individ- och familjeomsorgen finns de två huvudtyper av 

organisering. Den första är integration, dvs. när all individ- och familjeomsorg hanteras av 

samma arbetsgrupp. Denna form brukar ses som generalistkompetens och underlättar 

helhetsbedömningen. Den andra typen är en uppdelning efter specialisering, där ansvaret 

delas upp i olika enheter som t.ex. barn, missbruk och familjegrupper. Denna typ av 

organisering anses underlätta ett mer specifikt yrkeskunnande (Bergmark & Lundström 1998) 

 

2.3.2 Bedömning av insats 
 

Socialarbetarens bedömningar och fattade beslut skall ses som en kärna i socialt arbete. Inom 

socialtjänstens missbruksvård möter socialarbetaren dagligen personer i behov av hjälp på 

grund av alkohol- och narkotika relaterade problem. I sitt arbete med dessa personer har 

socialarbetaren till uppgift att utreda och bedöma omfattningen av vårdbehovet samt fastställa 

vilken form av insats som ska beviljas olika personer (Wallander & Blomqvist; 2005:3). På 

vilket sätt denna hjälp skall tilldelas framgår inte av lagen utan blir handläggarens uppgift 

utifrån olika vård- och behandlingsprogram samt socialkurativa insatser att planera och 

bevilja (Wallander & Blomqvist; 2005:3). Enligt socialtjänstlagen finns det en omfattande 

dokumentationsskyldighet inom kommunen. All form av dokumentation ska utföras av 

socialtjänstens personal. Dokumentationen ska innehålla riktig information och ska vara 

betydande för arbetet. Det ska framgå vilka beslut som tagits och vilka åtgärder som satts in 
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(Svenska Kommunförbundet 1999).Om handläggaren ska kunna utföra ett professionellt 

arbete är det viktigt att de har kunskap kring klienters behov, lagar, organisation och 

förhållningssätt utifrån egna värderingar (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

 

2.3.3 Addiction Severity Index (ASI) 
 

Socialstyrelsen har utformat olika bedömningsinstrument för bedömning av hjälpbehov och 

dokumentation. Ett av dem är ASI, där syftet med instrumentet är att kartlägga en klients 

situation. ASI bör, och är rekommenderat att användas med involvering av mätning för 

hjälpbehov. I Sverige används ASI inom socialtjänsten och kriminalvården. Den intervju som 

sker innefattar cirka 180 frågor som är indelade i olika områden. De berörda frågorna och 

områdena är alkohol- och/eller narkotikaanvändning, arbete, familj, kriminalitet och 

fysisk/psykisk ohälsa. Det ställs ytterligare frågor kring ämnet missbruk och beroende i 

släkten.  Under intervjun ställs det både krav på den som intervjuar, men även på klienten för 

att få en tydlig bild av situationen. För att kunna använda ASI krävs det kontinuerlig 

utbildning av användarna (Socialstyrelsen 2007). 

 

2.3.4 Samverkan 
 

Landstinget och kommunen har ett ansvar att erbjuda bra vård för personer med 

missbruksproblem.  Många personer som missbrukar har oftast olika typer av problem, vilket 

gör att varje huvudman måste vara medveten om vad de kan erbjuda och samverka för bästa 

behandling (Wirbing & Borg 2011). En problematik som uppmärksammats är samsjuklighet. 

Samsjuklighet är om individen har ett missbruk, skadligt bruk eller beroende samtidigt som en 

psykisk diagnos (Öjehagen 2011). Klienter som har ett missbruk kommer i kontakt med en 

aktör inom området för att få hjälp, men de personer som har ett missbruksproblem samtidigt 

som en psykisk ohälsa kommer oftare i kontakt med både kommunen och landstinget. Dessa 

klienter upplever att de får sköta samverkan mellan de olika aktörerna till stor del själva. En 

stor anledning till denna uppfattning beror på att samverkan mellan de olika organisationerna 

inte fungerar i praktiken. Det största problemet handlar om vem som har det största ansvaret 

om klienten och dennes situation. Det skapar även problem då rutiner föreligger olika 

beroende på om det sker i kommunens eller landstingets regi (Wirbing & Borg 2011).  

 

Björn Fries och Anders Milton presenterade 2003 ett gemensamt program hur de olika 

aktörerna ska arbeta med samsjuklighet. De hävdar att en psykisk sjukdom är vanligt hos 

personer med missbruksproblem, och även omvänt. Ny kunskap tyder på att dessa problem 

ska behandlas samtidigt och att det inte finns tydlig forskning som visar att det ena måste vara 

behandlat innan den andra behandlingen sker (Wirbing & Borg 2011). Vidare skriver 

Öjehagen (2011) att risken för att få en samsjuklighet med pågående missbruk fördubblas 

under intagen drog. Öjehagen (2011) styrker även ovanstående påståenden att behandling av 

missbruket och den psykiska ohälsan ska ges samordnat och samtidigt.  
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2.4 Evidensbaserad praktik 
 

Betoningen av att det sociala arbetet ska bygga på evidens, beprövad erfarenhet och forskning 

har även det påverkat synen missbruk och beroende, och kanske i synnerhet valet av metoder. 

Enligt Socialstyrelsen (2012) handlar evidensbaserad praktik (EBP) om förmågan att integrera 

olika infallsvinklar för bästa vård. Dessa tre är, vetenskaplig kunskap, socialarbetarens 

expertis och egna erfarenheter samt klientens önskemål. Oscarsson (2009) beskriver att det 

inte finns en gemensam syn på missbruk eller orsaker till uppkomsten, vilket medför stora 

problem när det gäller kravet på evidensbaserad praktik inom missbruksvården. Inom 

socialtjänsten och den beprövade erfarenheten ska insatserna vara professionsbundna, 

dokumenterade, kritisk granskade och förmedlade bland verksamheterna. Det krävs mer 

utbildning och utrymme för professionerna att lära sig arbeta evidensbaserat. Vidare menar 

Oscarsson (2009) att en viktig del i detta är organisatoriskt stöd, där politiker och andra 

ledande personer behöver en uttalad policy som ger socialarbetaren möjligheter att öka 

kompetensen för evidensbaserat arbete. Detta är en förutsättning för att evidensbaserad 

praktik ska kunna bedrivas av professionerna. Det måste finnas olika utbud av insatser att 

tillgå för att anpassa behovet. Det behöver även finnas utrymme att jämföra de egna 

erfarenheterna tillsammans med klienten och rådande forskning mot lagstiftning, riktlinjer och 

andra tillgängliga resurser i verksamheten. Det bör finnas en öppenhet att omfördela 

verksamhetens resurser och att ha en stabilitet i personalstyrkan, för att få en evidensbaserad 

verksamhet. Detta för att kunna garantera personer med missbruksproblem beprövade insatser 

(Oscarsson 2009).  

 

2.5 Nationella riktlinjer 
 

Under lång tid har samhällets arbete för personer med missbruksproblem saknat vetenskapliga 

och hållbara bevis när det gäller vård och behandling i syfte att hjälpa människor ifrån ett 

alkohol- eller drogmissbruk (Blomkvist 2009). Det senaste årtiondet har det ställts högre krav 

på att socialtjänstens missbruksvård ska bygga på vetenskaplig producerad kunskap och 

utvärderingar av insatta åtgärder. Socialstyrelsen (2007) har utarbetat nationella riktlinjer för 

missbruk- och beroendebehandling som en gemensam vägledning för socialtjänsten, 

sjukvårdens och andra aktörers verksamheter, där ambitionen är att förena hållbara 

metoder/modeller för personer med missbruksproblem (Blomkvist 2009). De nationella 

riktlinjerna har som syfte att öka styrningen mot vetenskaplig och beprövad erfarenhet för att 

skapa kvalité, effektivitet och minska regionala skillnader inom missbruksvården. Riktlinjerna 

innehåller rekommendationer för målgruppen och åtgärd samt dokumenterad effekt av 

åtgärden. Effekten är kompletterad med test om tillförlitlighet och evidens (Socialstyrelsen 

2007). Vidare skriver Socialstyrelsen (2007) att en samverkan mellan både kommun och 

landsting behövs. Detta ger en möjlighet att kunna samordna olika professioner och kunskap, 

t.ex. medicinska och psykosociala områden. Det kan vara till fördel för både kommunen och 

landstinget på en ort att tydligt samarbeta. En ytterligare tyngd i ett samarbete mellan 

instanserna bygger på de stora psykiska problemen som många människor som brukar 

alkohol- eller narkotika har. Under åren har det framkommit att fler personer har en 

samsjuklighet, vilket också ser ut att öka. Människor som har en samsjuklighet hamnar oftast 

mellan dessa instanser och de olika ansvarsområdena tas inte på allvar. Detta är en grupp som 

har ett omfattande vårdbehov vilket gör att det ställs ett ökat krav på verksamheterna. Vidare 

nämner Socialstyrelsen (2007) möjligheten att samverka med de närliggande 

självhjälpsgrupperna inom missbruksvården. Självhjälpsgrupper kan vara till stor fördel inom 

missbruks- och beroendevården då de inte har en specifik behandling utan ger chans till olika 
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metoder. Självhjälpsgrupper kan bidra till ett stort stöd för individen, men det är viktigt som 

behandlare att veta att den största vårdbehandlingen ligger hos vårdgivarna.  

2.5.1 Kritik mot de nationella riktlinjerna 
 

Socialstyrelsens ambition har varit att genom nationella riktlinjer styra det sociala arbetet och 

vården. De nationella riktlinjer som utformats av socialstyrelsen (2007) för missbruksvården 

väckte stora förhoppningar i landets kommuner och landsting. Förhoppningen var att en 

missgynnande behandling av personer med missbruksproblem höll på att förändras. I stället 

har dessa blivit föremål för en del kritik eftersom de tar ett stort biomedicinskt perspektiv på 

missbruksvården. Ingen av de granskade metoderna på behandling har kunnat klargöra ett 

bättre resultat än någon annan, trots det pekas vissa modeller/metoder ändå ut som mer 

fördelaktiga än andra. En ytterligare brist är att de i liten utsträckning diskuterar att de flesta 

personer som tar sig ur ett missbruk gör det utan professionellas hjälp. Det som bör ses som 

den största bristen är att riktlinjerna endast skrapar på ytan om hur man ställer sig till de olika 

uppfattningar som råder inom forskningen och praktiken, kring missbruks- eller 

beroendeproblemens karaktär, samt dess orsaker och utveckling. Detta kan därför fortfarande 

tyckas lämna professionen i en oklarhet när det gäller att applicera metoder inom 

missbruksvården (Blomqvist 2009). 

 

2.6 Pågående översyn av missbruk- och beroendevården 
 

I april 2008 beslutade regeringen om att tillsätta en utredare för att göra en översyn av den 

samlade svenska missbruk- och beroendevården och hans förslag lämnades i april 2011. 

Målsättningen med utredningen har varit att skapa en kunskapsbaserad missbruksvård där 

utgångspunkten ligger hos den enskilda personens behov. Utredningen har sett över 

socialtjänstlagen (SoL), hälso – sjukvårdslagen (HLS), lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM), samt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), för att kunna ge förslag på 

förändringar. Detta har resulterat i 8 stycken reformområden för att utveckla missbruks- och 

beroendevården. Nedan följer kortfattat utredningens förslag om förändring inom 

missbruksvården. 

 

 Tidig upptäckt och kort intervention. 

 Tydligare ansvar mellan kommun och landsting för effektivare vård. 

 Stärkt ställning för individen. 

 Bättre kvalité, kunskap och kompetens för kunskapsbaserad vård. 

 Effektivare och rättsäker tvångsvård. 

 Utveckla polisen och kriminalvårdens roll för en bättre missbruksvård. 

 Arbetsplatsen, arbetsplatspolitiken och socialförsäkring. Bättre förebyggande arbete 

inom missbruk, riskbruk och beroende.  

 Vårdens innehåll, boende och sysselsättning. Anpassa vården för olika målgrupper 

samt innehållet (SOU:2011:35). 
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3. Kunskapsgenomgång 
 

Forskningen kring alkohol och droger bedrivs utifrån många olika perspektiv, där inget 

ensamt uppfattas ge alla svar. Vi har begränsat kunskapsgenomgången till två perspektiv som 

under senare år kommit att tilldra sig ökat intresse och uppfattats som endera kompletterande 

eller delvis motsägelsefulla perspektiv. Det är det biomedicinska perspektivet som växt sig 

starkt i takt med den ökande forskningen inom området. Svenska forskare har varit 

banbrytande med studier av tvillingar som växt i skilda miljöer. Det andra perspektivet kan 

beskrivas som ett psykosocialt synsätt som har en stark ställning inom många 

behandlingshem.  

 

3.1 Biologiskt och/eller psykosocialt synsätt  

 
Enligt Goldberg (2010) är vetenskapsmän överens om att människan är så väl biologisk som 

social och att biologiska och psykosociala variabler är viktiga när man studerar området. Inom 

ramen för biokemiskt tänkande finns det dock en stor spridning bland forskarna när det gäller 

psykosociala faktorers inverkan. Enligt Billinger och Hübner (2009) är människan något 

utöver sin genetiska uppsättning eller det biologiska och biokemiska processerna. De relaterar 

ett missbruk utifrån vilket är en förenklad uppfattning. För att förstå varför människor 

missbrukar måste man enligt dem ta större hänsyn till sociala och kulturella dimensioner i det 

mänskliga handlandet. Goldberg (2010) är likt som Billinger och Hübner (2009) kritisk till 

endast ett biologiskt och biokemisk perspektiv på missbruksproblem. Han menar att 

konsumtionen och upplevelserna av alkohol och narkotika växer ur sociala konstruktioner och 

sammanhänger med det samhälle personen lever i. Risken för problematisk konsumtion 

påverkas av de spänningar som finns runt individen. Goldberg (2010) förklarar problematisk 

konsumtion genom psykosociala variabler men tar även hänsyn till vissa biokemiska 

processer. 

 

3.2 Psykosocial teori/ Stämplingsteori  
 

För att förklara orsaken till problematisk konsumtion använder Goldberg (2010) en modell 

som utgår ifrån stämplingsteorin där han bortser ifrån individuella skillnader och förklarar 

istället underliggande mönster som orsak till problematisk konsumerande. Centralt för 

Goldbergs (2010) förklaringsmodell är att människan föds utan självbild, och under 

uppväxten skapas sedan en självbild genom den respons individen får av omgivningen. 

Upprepade reaktioner på att personen inte duger är början på en ”avvikandekarriär” och ökar 

risken till avvikande beteende (Goldberg 2010). Det första steget i avvikarkarriären börjar 

oftast i familjen. De allra flesta föräldrar vill sina barn väl, men genom primär och sekundär – 

resurssvaghet eller missförstådd föräldraroll stämplar vissa föräldrar omedvetet sina barn. De 

ger barnet känslor av att inte räcka till vilket skadar självbilden. I nästa steg kommer 

individen att möta samhället och dess reaktioner på beteende eller handling. Det har visats att 

de barn som stämplats av föräldrar och skapat sig en tilltro till att de inte duger löper större 

risk för samhällelig stämpling. Desto mer en person får sin negativa självbild bekräftad desto 

mer etableras den. Detta leder till ett tredje steg i avvikandekarriären, sekundära avvikelsen.   

Individen bryter medvetet mot normer i samhället och får sin känsla bekräftad som en ”dålig” 

människa. I detta skede kan någon form av missbruk bli ett alternativ för att bekräfta den bild 
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individen fått genom uppväxten. Det är inte ovanligt att det sker avvikande på andra områden, 

vilket innebär att negativa reaktioner kommer ifrån flera håll. Det sista steget är 

avvikandespiralen som innebär att individen dras djupare ner. Detta steg kan ses som en 

försämring av den sekundära stämplingen. Individen gör mer sekundära avvikelser och 

misslyckande som skapar mer normstridande reaktioner och bekräftar den dåliga självbilden. 

Vidare menar Goldberg (2010)  att alla storkonsumenter någon gång får nog, avgörande blir 

om personen är självdestruktiv eller inte. Om inte, lämnar de denna livsstil relativt fort 

samtidigt som självdestruktiva personer stannar tills de når botten och två alternativ återstår, 

vändpunkt eller nollpunkt.  

 

3.3 Biologisk och biokemisk teori/ Beroende teori 
 

Nya metoder i neurokemi, hjärnbildsteknik och molekylärgenetik har de senaste femton åren 

gjort att forskarna har en allt klarare bild hur alkohol och droger påverkar hjärnan. Bara för 

femtio år sedan visste forskarna nästan ingenting om detta (Ageberg 2004). Att använda 

alkohol eller droger syftar till dess ruseffekt. Beroende på vilket rusningsmedel och mängd 

som används får denna olika effekt (Ageberg 2004). En gemensam nämnare för alla dessa 

sorters medel är att de påverka hjärnan och medvetandet. Georg Koob, en av de ledande 

experterna på hur olika rusningsmedel påverkar hjärnan menar att dessa påverka hjärnans 

kemiska signalöverföring. Vidare beskriver han anledningen och den lockelsen att använda 

rusningsmedel är att det får människan att må bra. Dessa upplevelser inspirera människor till 

fortsatt konsumtion för att återuppleva välbehaget som medlet ger. Redan ett första intag av 

rusningsmedlet förändrar hjärnan men återställs efter upphörande. Däremot upprepade 

konsumtion ger inte hjärnan möjlighet till återhämtning och lägger grunden för ett beroende 

vilket kommer tar över av vardagen (Ageberg 2004). Georg Koob menar att beroendet gör det 

svårt för individen att finna nöje i andra aktiviteter än drogen (Ageberg 2004). Charles 

O´Brien, professor i psykiatri och den främsta experten på vad som sker vid ett 

beroendetillstånd menar att avsaknaden av berusningsmedel i många fall leder till 

abstinensbesvär men inte nödvändigtvis. Abstinensbesvär samman kopplad med avgiftning är 

en vanlig uppfattning men många gånger den lättaste delen att lindra. Problemet uppstår när 

avgiftningen är slutförd. Vid ett beroende finns inte längre förmågan att kontrollera drogen, 

drogen kontrollerar individen. Det är det varaktiga förändringarna i hjärnan som uppkommit 

vid ett beroende som gör det svårt för individen att inte återfalla (Ageberg 2004).  

På 1970- talet väcktes frågan om det biologiska arvet hade någon betydelse för 

alkoholmissbruk. Michael Bohman, socialläkare fick stort internationellt genomslag och 

citeras fortfarande i vetenskapliga tidskrifter. Hans tvillingstudier med adopterade barn som 

växt upp i skilda miljöer visade att arvet hade betydelse för ett missbruk men att miljön också 

spelade in. Marc Schuckit, professor i psykiatri är en av dem som försökt hitta en speciell gen 

som orsak till detta och menar att den finns inte. Vidare menar han att ett missbruk/beroende 

inte orsakas av en enda gen utan att flera gener tillsammans ligger bakom orsaken. I den 

bemärkelsen spelar även miljömässiga faktorer en avgörande roll (Agerberg 2004). 

 

3.4 Skillnader mellan stämplingsteori och beroendeteori 
 

I jämförelse med beroendeteorierna anser Goldberg (2010) med sin stämplingsteori att 

problematiska konsumenter har andra syften än att må bra med sitt intag. I början kan 

personen hoppas att det kommer något positivt med drogen. Ofta handlar det om ett försök att 

fly från de känslor som de bär inom sig. Han menar att människor som blir problematiska 
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konsumenter istället på ett självdestruktivt sätt aktivt förstör för sig själva genom att det söker 

bekräftelsen av den negativa självbilden. Beroendebegreppet är även något han kritiserar 

eftersom det allra flesta personer som använder droger inte blir problematiska konsumenter 

utan lägger av. Dessutom menar han att problematiska konsumenters problem börjar mycket 

tidigare än kontaken med droger och att det bara är ett sätt att hantera sin livssituation på, 

realiseras inte detta ändras strategin.  Likt med vissa biokemiska teorier uppges att genitiken 

kan ha betydelse för sårbarhet och att psykosociala faktorer avgör om detta utlöses. Goldberg 

(2010) ger kontrollförlusten mindre förklaringsvärde eftersom människan som problematisk 

konsument inte ska ses som objekt utan på många sätt ett handlande subjekt. Drogsuget 

relaterar han istället för en effekt av personens beroende till allt som problematisk konsument 

känner som olustigt, då de har svårt att skilja på olika upplevelser. En annan del som styrker 

kritiken mot förändringar i kroppen är placeboeffekten, vilket gör att människor kan framhäva 

ett tillstånd i tron att det tagit en substans. Detta kan sättas i relation till förändringar som 

anses skapas utan att psykosociala faktorer skulle spela in. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att belysa studiens syfte och utgångspunkter har vi valt två teorier, handlingsteori och 

naiv teori. Dessa ansågs av oss kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt och ligger till 

grund för vår analys av det insamlade materialet. Handlingsteorin har ett sociologiskt och 

psykologiskt perspektiv för vad som styr en handling. I vår studie använder vi oss av det 

sociologiska perspektivet där uppmärksamheten riktas mot organisationens och omgivningens 

betydelse för en handling. Det psykologiska perspektivets sätts i relation till individens 

kunskap och kompetensens i handlingen. Naiva teorier används i vår studie för att förstå vad 

som formar de förklaringsmodeller som professionella grupper inom välfärdssektorn 

använder sig av i sitt arbete. Detta var aktuellt eftersom vi studerar socialarbetarens 

förklaringsmodeller. 

 

4.1 Handlingsteori 
Inom handlingsteorin beskrivs människors handlingar som en länk mellan individen själv och 

dess miljö. Denna teori blir särskilt aktuell när man ska beskriva och förstå handlingar som 

utförs inom en organisation. Handlingsteorin förstås utifrån individens individuella 

egenskaper (psykologisk anknytning) men tar ett stort organisationsinriktat perspektiv 

(sociologisk anknytning) på en handling. De organisationsinriktade perspektivet beskriver 

individens handling utifrån organisationers och verksamheters förutsättningar (Ohlsson, Döös 

& Granberg 2011).  

 

4.1.1 Sociologisk anknytning, organisationsinriktat perspektiv i 

handlingsteori 
 

Den sociologiska anknytningen i handlingsteorin lägger stort fokus på rationella och icke-

rationella handlingar som individen har att utföra i en organisation. Inom området för de 

rationella handlingarna finns det två olika inriktningar, målrationella och värderationella. 

Målrationella handlingar uppkommer när personen har ett behov av att uppfylla ett visst mål. 

När istället personen behöver utföra en handling för någon annan person och gör en god sak 
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kallas detta för värderationella handlingar. De handlingarna som sker på ett icke-rationellt sätt 

handlar om traditioner, känslor samt vanor (Weber 1922,1983 i Ohlsson, Döös & Granberg 

2011). 

 

 I den sociologiska delen av handlingsteorin finns det fyra delar som innefattar handlingen: 

 En aktör som utför handlingen. 

 Ett mål som handlingen ska gynna. 

 En situation där handlingen utgör ett medel och får betydelse. 

 Olika normer som styr mål och medel. 

I den sociologinriktade handlingsteorin läggs särskild vikt vid vad som gör det möjligt för 

individer att styra deras handlande och etablera en social ordning inom en verksamhet. Inom 

teori är instutioner, regler, värdegemenskap och normer viktiga för social konstruktion. Enligt 

Weber (1922,1983) i Ohlsson, Döös & Granberg (2011) bildas den bästa 

organisationsbyråkratin och makten genom väl utformade funktioner i en organisation. 

Arbetet inom organisationen bör vara noga reglerat och organiserat för att alla funktioner 

inom organisationen ska fungera. Inom den kommunala förvaltningen har den byråkratiska 

formen ansetts väl vedertagen eftersom utrymmet för ett eget godtycke minskas. Weber 

(1922,1983) i Ohlsson, Döös & Granberg (2011) menar att byråkrati inom organisationen 

garanterar lika behandlingar i olika ärenden. En kritik emot detta synsätt föreligger att de 

kollektiva handlingarna som utförs kan bidra till ett icke individanpassat arbete. Genom 

detaljstyrning och färdiga manualer sker bedömningar vanemässigt och individens behov 

missas.  Genom denna kritik finns det stor och bra potential som syftar till att manualer inom 

organisationen ska vara till hjälp, men att utföraren ska ha kunskap att fånga upp eventuellt 

andra behov som inte fångas upp av de färdiga verktygen. Manualen hjälper personen som 

bedömer att inte frångå regler när han/hennes eventuella känslor och engagemang vägs in. 

Genom olika handlingar och dialoger byter medarbetare erfarenheter och får en bättre 

förståelse för varandras arbete. En gemensam förståelse för varandras arbete visar forskningen 

att både team och organisationer emellan behöver och skapar bättre förutsättningar för arbetet. 

Detta främjar även den individuella kompetensen som den kollektiva (Ohlsson, Döör & 

Granberg 2011).  

 

4.1.2 Psykologisk anknytning, individens individuella perspektiv i 

handlingsteori 
 

Den psykologiska anknytningen inom handlingsteorin har en tydlig kognitionspsykologisk 

grund med kognitiva processer. Detta kan förklaras genom att människors handlade styrs av 

tidigare tankeprocesser, och regleras på olika kognitiva nivåer. Människor utför handlingar 

både genom omedvetet handlande men även medvetet handlande. De omedvetna handlingarna 

sker automatiserat, vilket menas att handlingen sker av rutin och personen är omedveten om 

de olika momenten i handlingen. De omedvetna tankarna har någon gång tidigare behövt läras 

in, men därefter har de satt sig och går automatiskt. De medvetna handlingarna som sker 

kräver större närvaro i personens egna tankar (Ohlsson, Döös & Granberg 2011). Rasmussen 

(1985) i Ohsson, Döös & Granberg (2011) beskriver mänskligt handlande och beteenden i tre 

nivåer: 

 Färdighetsbaserad nivå. 

 Regelbaserad nivå. 

 Kunskapsbaserad nivå. 
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På den färdighetsbaserade nivån är alla handlingar som sker inövade och sker genom rutiner. 

Handlingarna som sker beror på ett tidigare liknande handlingsmönster. Vidare på 

regelbaserad nivå sker även här handlingarna automatiskt. Skillnaden med föregående nivå är 

att på denna nivå kan personen utföra ytterligare uppgifter utöver handlingen. På regelnivån 

sker handlingarna oftast utifrån olika mallar och regler, som därefter kan formas om av 

personen och syftet med handlingen. Den sista nivån, kunskapsbaserad nivå, beskrivs som en 

handling som måste ske medvetet och utelämnar personen att själv skapa olika 

handlingsalternativ. På denna nivå sker arbetet relativt långsamt och pressar individen till att 

prestera. Dessa tre olika nivåer har fått viss kritik kring att det är svårt att se en gräns mellan 

de olika nivåerna. Det kan vara svårt att urskilja vad som utgjorts för ett felaktigt handlande 

eller inte i en situation. Inom organisationer och dess organisationskultur kan de 

automatiserade handlingarna vara svåra att förändra och uppmärksamma (Rasmussen 1985 i 

Ohlsson, Döös & Granberg 2011).   

 

Handlingsteorin belyser att människor formar sin kunskap genom teorier men att man framför 

allt skapar den ifrån sina handlingar. Genom sitt arbete och att en person är aktiv och utför 

olika uppgifter utvecklas den egna kompetensen. Genom individens egna handlingar skapas 

även organisationens verktyg till ökad kunskap (Ohlsson, Döös & Granberg 2011). Illeris 

(2007, 2004) i Ohlsson, Döös & Granberg (2011) beskriver olika nivåer av människors 

lärande: 

 Den individuella tillägnelseprocessen 

 Den organisationspedagogiska processen 

Inom den individuella tillägnelseprocessen beskrivs innehållet som det en person lär sig och 

blir hans/hennes drivkraft i arbetet. Här lägger man även fokus på individens känslor och 

motivation i handlingen och sitt lärande. I den organisationspedagogiska inriktningen beskrivs 

samspelet mellan olika dimensioner och dess innehåll. Denna inriktning kan relateras till lika 

förutsättningar och villkor.  Socialarbetares förklaringsmodeller utvecklas således genom 

socialarbetets praktik i samspel med omgivningen (Illeris 2007,2004 i Ohlsson Döös & 

Granberg 2011).    

 

4.2 Naiva teorier 
 

Begreppet naiva teorier används inom forskningen för att anlysera och förstå utvecklingen av 

de förklaringsmodeller som professionella grupper använder sig av inom människovårdande 

yrken. Forskningen har visat att yrkesutövandet inom människovårdande verksamheter inte 

bara bygger vetenskapliga teorier (Olsson 1998). Det inkluderar även annan påverkan. Naiv 

teori beskriver hur människan tillskriver andras handlingar utifrån personliga föreställningar 

och detta sker oreflekterat. Individens förmåga att tänka innebär att abstrakta föreställningar 

om oss själva, omvärlden och relationerna där emellan skapas. Dessa föreställningar blir i ett 

senare fall vägledande för handlingen. En annan form av kunskap som skapas i 

yrkesutövandet är de färdigheter som med tiden utvecklas och genom inlärning sker per 

automatik. Professionella tenderar att hänvisa till att det känns rätt när resultatet blir som de 

vill (Olsson 2009). Detta kan ses som den praktiska kunskapen och är en annan form än 

vetenskapliga teoribildningar. Den praktiska kunskapen är inget som i motsatts till 

vetenskaplig teoribildning som kan skolas in genom utbildning utan måste förstås utifrån den 

arena den skapas inom. Det vill säga man måste för att förstå, beskriva och utveckla det 

sociala arbetet kartlägga hur professionen känner, tänker och handlar i den direkta situation 

som denne befinner sig. Professionen kommer alltid med en viss förberedelse, förväntan och 
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föreställningar inför en situation eller ett möte (Olsson 2009). Inom vård och 

behandlingsverksamheter skapas ofta av personal en gemensam förklaring på beteende hos 

individen. Det är inte ovanligt att detta formar samspelet mellan professionerna och präglar 

hela organisationen (Olsson 2009). 

5. Metod 
 

I detta kapitel beskriver och diskuterar vi studiens ansats, dess genomförande och val av 

intervjuer som metod. Vi redovisar även våra etiska överväganden hur den insamlade empirin 

analyserats.  

5.1 Hermeneutik  
 

Vi har valt att ha en hermeneutisk ingång i vår uppsats, dvs. tolkningsläran. Hermeneutiken 

som forskningsmetod innebär att forskaren tolkar sitt material. Det centrala i medoden är att 

man vill förstå fenomenet snarare än att mäta det (Thurén 2007). Resultatet i vår studie 

bygger på socialarbetarens egen upplevelse och beskrivning av en situation vilket är svårt att 

mäta. I det hermeneutiska synsättet vill man istället förstå företeelser i det sammanhang det 

förekommer, vilket blir användbart i denna studie. I hermeneutiken använder man sig av den 

hermeneutiska spiralen. Den bygger på uppfattningen mellan förförståelse och erfarenheter 

(Thurén 2007).   

 

5.1.1 Förförståelse 
 

Vi saknar erfarenhet av hur utredningsförfarandet inom missbruksvården ser ut, men har en 

teoretisk kunskap inom missbuk och beroende när vi påbörjade studien. Vidare har en av oss 

ytterligare kunskap kring missbruksvård, vilket innebär att vi har haft viss förförståelse under 

arbetets genomförande. Vi har tolkat resultatet i våra intervjuer och utifrån litteraturstudier 

och det som framkommit ur intervjuerna under studien (Watt, Boolsen 2007).  

 

5.2 Kvalitativ undersökning 
 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, vilket är typiskt inom hermeneutiken (Watt, 

Boolsen 2007). Detta passade vår studie bra då vi valt en liten respondentgrupp. I vår studie 

har vi genomfört semistrukturerade intervjuer, vilket gav respondenterna utrymme att 

utveckla svaren. Intervjuer bidrar till mer djup i materialet och ger även utrymme till olika 

infallsvinklar (Denscombe 2009). Intervjuerna gav oss möjlighet till att fånga upp människors 

verkliga syn, erfarenhet och uppfattning.  

 

5.3 Respondenter  
 

I vår studie har vi använt oss av en form av bekvämlighetsurval. Vi valde en kommun som 

geografiskt låg väl till för oss båda och vände oss till en ledare inom den studerade 

verksamhet, som kunde knyta kontakt med intervjupersoner (jmf Denscombe 2009). Chefen 

för enheten gav oss ett godkännande och vi fick kontakt med fyra utredare inom 
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missbruksvården. Vi tog kontakt med de berörda intervjupersonerna, presenterade studiens 

syfte och avtalade tid för intervjuer. 

5.4 Datainsamling/Procedur  
 

Vi har intervjuat handläggare på en missbruksenhet i en västsvensk kommun. Dessa är 

placerade på samma arbetsplats, enhet och utför samma arbetsuppgifter. I mötet med 

intervjupersonerna presenterade vi oss, vilken skola vi kom ifrån och syftet med studien. Våra 

intervjuer skedde på avtalad tid inom deras verksamhet. Varje enskild intervju varade ca 1 

timme. Intervjumaterialet som samlades in skrevs ned av en intervjuare, samt spelades in. 

Inför intervjun hade vi utformat olika teman och ämnen som skulle föras en diskussion kring 

(bilaga 2). Vi hade förberett ett flertal underfrågor som vi ville få svar på om det inte 

framkom av respondenterna själva (bilaga 3). Respondenterna var samarbetsvilliga, de valde 

till stor del själva att utveckla både frågor och svar. Vi som intervjuare försökte utveckla de 

ställda frågorna för att dels kunna få ett större och bredare svar, men även för att kunna fånga 

upp eventuellt andra synvinklar. Samtliga respondenter förklarade efter avslutad intervju att vi 

kunde ringa dem för ytterligare frågor som vi inte fått svar kring eller saknades i materialet.  

 

5.5 Analys 
 

När samtliga intervjuer var genomförda började vi göra en genomgående analys av det som 

framkommit. Eftersom våra intervjuer dokumenterades genom diktafon började vårt arbete 

med att skriftligt formulera vad som framkommit. Vi valde att överföra det inspelade 

materialet ordagrant för att lättare kunna analysera vad som beskrivits och därefter hitta 

gemensamma komponenter. Materialet har vi sedan gått igenom flertalet gånger och hittat de 

teman som blivit relevanta för vår undersökning. 

 

5.6 Etiska övervägande  
 

De respondenter som deltagit i vår studie har genom ett godkännande valt att delta i vår 

undersökning. I samband med förfrågan om medverkan informerades respondenterna om vårt 

syfte med undersökningen samt varför vi ville genomföra denna studie i enlighet med 

informationskravet. Veckan innan intervjuerna fick de ett informationsbrev (bilaga1) 

tillsammans med de intervjufrågor som var aktuella.  I informationsbrevet beskrevs närmare 

vilka vi var och hur intervjun kommer gå till. Vi informerade genom brevet att de när som 

helst hade rätt att avsluta samarbetet enligt samtyckeskravet. Samtidigt garanterades de i 

enlighet med konfidenskravet att det har anonymitet och att deras information förvaras 

oåtkomligt för andra (Denscombe 2009). Vi har även informerat om att de insamlade 

materialet endast används för vår undersökning enligt autonomikravet (Jacobsson, 

Meeuwisse, Kristiansen & Harrysson 2011). Därmed har vi uppfyllt och tagit del av de etiska 

överväganden som krävs vid en studie.  

 

5.7 Metodreflektion 
 

Semistrukturerade intervjuer utgår från en färdig plan kring de ämnen som man vill beröra. 

Intervjuaren ger respondenterna tid och utrymme till att resonera kring teman och frågorna 
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(Denscombe 2009).  De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjlighet att få svar på de 

frågor och teman vi ville, men gav även respondenterna stort utrymme att själva styra 

intervjun. Vi anser att personliga intervjuer passade vårt valda ämne bäst eftersom vi ville 

komma under ytan av det uppenbara. Styrkan i våra intervjuer ligger i att fånga upp 

respondenternas erfarenheter och uppfattningar om sin situation och dess förutsättningar, 

vilket möjliggjordes genom personlig intervju. En ytterligare fördel med vår valda metod är 

den ökade förståelsen för sammanhanget som vi kunde ta del av, dels genom uttryck men 

även ord. Detta bidrog även till ett engagerat deltagande (Denscombe 2009). Ett ytterligare 

argument som talar för vår valda intervjumetod är godkännandet ifrån berörda respondenter, 

genom att avtala tid (Denscombe 2009). Genom samtycket till intervjun läggs stor vikt kring 

forskningsetiken, vilket handlar om deltagarnas rättigheter och medverkan i 

forskningsprocessen (Denscombe 2009).  

 

Vi lade stor vikt reliabilitet och validitet. Reliabilitet bygger på materialets tillförlitlighet och 

att studien är korrekt utförd. Validitet handlar om att man undersöker det som är syftet med 

studien (Thurén 2010). Vi anser att vi har uppnått kravet för validitet i vår studie. Bidragande 

till detta är att intervjupersonerna getts stora möjligheter att utveckla sina svar. En 

begränsning ligger dock i att intervjuer alltid utgör konstruktion där både intervjuare och 

intervjuperson påverkas av varandra och situationen. Reliabiliteten i vår studie har säkerställts 

genom att vi redovisat vår förförståelse och redovisat hur vi genomfört studien. Genom att 

intervjuerna presenterades för intervjupersonerna har vi försökt stärka validiteten och 

reliabiliteten.  
 

Resultaten av vår studie går inte att generalisera då något urval inte gjorts som möjliggör att 

knyta resultatet till befolkningen i stort. Den valda metoden har dock bidragit till en djupare 

förståelse och inblick i arbetet för personer med missbruksproblem. En ytterligare 

begränsning ligger i att intervjuer alltid utgör konstruktion där både intervjuare och 

intervjuperson påverkas av varandra och situationen.  

6. Resultatredovisning 
 

I detta kapitel redovisar vi för samtliga respondenters svar utifrån vårt syfte och 

frågeställningar för studien. Vi vill börja med att presentera våra respondenter kortfattat. 

Samtliga respondenter har gått en socionomutbildning och arbetar med utredningsförfarande 

inom socialtjänsten. Tre av respondenterna hade läst en kurs inriktad på missbruk och 

beroende, medan en av dem inte tagit del av något kring missbruk i sin utbildning. En av de 

intervjuade respondenterna hade arbetat inom missbruksvården i 14 år och en annan i 8 år. 

Övriga två respondenter har arbetat en kortare tid på området.  

 

6.1 Socialarbetarens utredningsförfarande 

Samtliga respondenter beskrev sitt arbete som ett skrivbordsarbete med utredningar av 

människors behov. De arbetar utifrån ansökan eller anmälan och har i huvudsak två 

lagstiftningar att förhålla sig till, SoL och LVM. De klienter som respondenterna träffar har 

vanligen en missbruksproblematik som gör att de behöver någon form av hjälp. Utifrån 

anmälan eller ansökan har socialarbetarna som främsta uppgift att utreda den aktuella 
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personens situation. Beroende på om det är en ansökan eller anmälan som kommer in ser 

ärenden olika ut men generellt sätt handlar det om utredning av behov, planering av insats och 

uppföljning. Under utredningen studeras den psykiska, fysiska och sociala situation personen 

befinner sig i. Detta för att kunna matcha insatsen och samarbetet med andra aktuella 

instanser. Vid varje uppstartad utredning måste enligt socialstyrelsen respondenterna upprätta 

en vårdplan. Vårdplanen ska upprättas av respondenterna tillsammans med klienten. I denna 

ska man komma fram till vilka behov som finns och vilken insats som blir aktuell. 

Vårdplanen ska följa personen till vidare insats och ge en beskrivning av de behovsområden 

klienten har. I den vidare insatsen är en genomförande plan lagstadgad och ska göras 

tillsammans med klienten för att bekräfta hur man ska gå tillväga för att tillgodose behoven. 

Denna ska sedan respondenterna ta del av för att kunna följa upp vad som ska göras. 

6.1.1 Bedömningsinstrument 

Samtliga respondenter uppgav att de arbetar med bedömningsinstrumentet ASI. ASI används 

för att kartlägga klintens situation och ska mynna ut i en planering. Respondenterna ansåg att 

bedömningsinstrument var en tillgång i arbetet och något som tidigare fattats inom 

verksamheten. ASI har försökt implementerats en längre tid i förvaltningen men under förra 

året har det blivit ett måste ifrån socialstyrelsen. Instrumentet följer ett par standarfrågor men 

det nämns av samtliga att det är genom följdfrågor som den viktiga informationen 

framkommer. 

”Inget bedömningsinstrument är bättre än den skicklighet man själv har som frågeställare, 

men instrumentet bidrar till att alla ämnen får lika stort utrymme. Detta är en viktig del i 

utredningsförfarandet”. 

Två av respondenterna uppgav att man tidigare upprättade egna utredningsmallar där frågorna 

ändrades efter olika infallsvinklar som framträdde genom arbetsförlagda utbildningar.  Nu 

finns det en bättre grund att förhålla sig till och utveckla frågor efter vad som framkommit. 

Vidare uppgav en respondent att det är positivt med samma frågor till alla. I de känsligare 

frågorna har det ibland varit svårt att formulera sig och funnits risk för att missa avgörande 

delar i utredningen. En annan uppgav att det förr varit avgörande vilken handläggare man haft 

och de ”favorit” frågor som finns även i fall det fortfarande kan ske genom följdfrågor. 

Samtidig menar en av respondenterna att man genom ASI inte ställer irrelevanta frågor. 

Under den första tiden som ASI användes som arbetsredskap menar en av respondenterna att 

man kunde vara rätt styrd och fokuserade mycket på frågorna men blev lättare med tiden. 

6.2 Definition missbruk och beroende 

Hur ett missbruk eller beroende uppkommer är det ingen av respondenterna som har ett enkelt 

svar på. Samtliga respondenter var eniga om att det finns många olika faktorer som påverkar 

varför en individ missbrukar eller skapar ett beroende. Respondenterna var eniga om att det 

många gånger finns en historia med missbruk i familjen och att detta kan vara genetiskt 

betingat. Samtidigt uppgav de att det inte går att utesluta miljömässiga faktorer utan man 

måste titta på både miljö och arv. Respondenterna menade att de har klienter där det bakåt i 

tiden inte finns något känt missbruk. En av respondenterna ansåg att dessa klienter ändå har 

någon form av sårbarhet. Samtidigt finns det personer som aldrig blir missbrukare trots att det 

finns inom familjen.  
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”Miljön påverkar såklart klienten jättemycket. Jag tror ändå att man kan ha med det genetiskt 

men i vissa fall blir miljön så läkande att individen inte hamnar i det Å andra sidan är det 

svårare att inte drabbas om det finns genetiska faktorer och en svår uppväxtmiljö ”  

Samtliga respondenter påtalade att uppkomsten till missbruk och senare beroende ofta beror 

på förändrade livssituationer, där alkohol eller droger blir ett sätt att hantera detta. Många 

klienter har växt upp i miljöer där närstående har hanterat svårighet och förändringar i livet på 

detta sätt. Respondenten ställer sig frågan vad det egentligen är man ärver.  

”Ärver du det dysfunktionella systemet du levt i eller ärver du en fysisk gen för missbruk?” 

När det gäller missbruk och beroende menade alla respondenterna att detta är något de skiljer 

mellan. Samtliga respondenter hänvisade till bedömningsinstrument DMS IV som visar 

tydliga skillnader på dessa, där beroende är det starkaste. Bedömningsinstrumentet är inget 

respondenterna använder i sitt arbete, utan endast tillhandahåller instrumentet som en 

definition på missbruk och beroende. Definitionen på missbruk enligt DMS IV innebär att 

personen använder alkohol eller narkotika på ett sådant sätt att det uppstår konsekvenser som 

får negativ effekt för personen. En av respondenterna menade vidare att definitionen på 

missbruket får sociala konsekvenser. När individen har skapat ett beroende handlar det om 

medicinska aspekter. Det är framför allt abstinensbesvär och en ökad tolerans som beskrivs 

som starka tecken på beroende. Detta begrepp är också något som kan hänföras till de klienter 

som är aktuella inom verksamheten. 

”De är få som vi träffar här som är i ett tidigt skede, de är illa på det när de kommer till oss 

och är för det mesta beroende. Jag tänker inte att jag har vissa klienter som är missbrukare 

och beroende.” 

En av respondenterna ansåg att missbruk och beroende skiljer sig åt, men att gränsen var 

väldigt liten. Det upplevdes ibland svårt att dra en gräns när en person är det ena eller det 

andra. Detta var däremot något som två andra respondenter påtalade att det gjorde. En av 

respondenterna menade att skilja på begreppen tar sig ursprung i hur du möter klienten och 

vidare handläggning.  Missbruk eller beroende handlar om olika stadier och behöver planeras 

efter vilken svårighetsgrad klienten befinner sig på.   

”Har du ett beroende får du möta klienten i det. Det handlar ju inte bara om att lägga av och 

skriva in personen direkt, utan då blir det oftast tal om avgiftning och abstinensbehandling, 

vilket kan vara ett livshotande tillstånd.” 

Respondenterna uppgav att de inte kan sitta och handlägga ett ärende med endast en 

utgångspunkt. Det är viktigt att ta in olika intryck och väga in alla tänkbara aspekter i 

handläggningen kring klienten och dennes situation. 

”När man jobbar med det man gör måste man ta in olika saker och väga ihop det till en 

helhet.” 

Respondenterna svarade enigt på frågan kring deras förändrade syn kring missbruk och 

beroende efter en tids arbete. Ingen av dem skulle efter examen arbeta inom missbruksvården. 

Respondenterna menade att missbruk och att arbeta med människor som missbrukar var ett 

tungt arbete. Deras syn förändrades efter en tids arbete på området till det positiva och har 
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framför allt avdramatiserats. Den syn som tidigare fanns byggde på okunskap och den 

allmänna synen i samhället.  

”Jag såg inte människan bakom missbruket och hur vanligt det faktiskt är att människor 

befinner sig i denna situation. En missbrukare är som vem som helst och klienterna är 

fantastiska människor. Det finns väldigt mycket förändringspotential hos dessa personer och 

de är det som gör arbetet givande.” 

6.3 Teoretisk utgångspunkt 

Det framkommer att respondenterna genom sin utbildning inte hade någon konkret teoretisk 

utgångspunkt på missbruk och beroende. För de respondenter som tagit del av enstaka kurser 

som riktat sig mot missbruk och beroendeproblematik har det fått olika infallsvinklar. En av 

respondenterna påpekade att det var en mix av olika teorier, och att mycket handlade om 

samverkande faktorer. En av respondenterna kunde berätta att hon genom sin utbildning 

studerat generell systemteori och att hon använder denna som bas i sitt arbete tillsammans 

med anknytningsteorin.  

”Systemteorin innebär att alla delar i ett system påverkar varandra och summan av delarna 

blir större än vad helheten är. Man kan inte tänka bort delarna utan alla påverkar 

varandra.” 

Det framkommer av samtliga respondenter att det är viktigt att ha ett likartat tillvägagångssätt 

där utredningen mynnar ut i likvärdiga bedömningar. Detta oavsett om de skulle ha olika 

teoretiska utgångspunkter.   

Samtliga respondenter uppgav att man i ett utredningsförfarande utgår ifrån klientens 

situation. En av respondenterna menade att utgångspunkten måste vara klienten innan det 

finns några egna funderingar eller teorier kring missbruket.  

”Vi jobbar ju med utredning och de blir ju inte riktigt vår del att studera, vi ska mest ta reda 

på så mycket som möjligt kring klienten nuvarande situation och behov.” 

En av respondenterna förklarade att hon genom sitt tidigare arbete skapat en viss teoretisk 

utgångspunkt för missbruk och beroende i enighet med sjukdomsperspektivet och 

behandlingsalternativ som tolvstegsbehandling. Detta passar inte alla klienter och man 

behöver arbeta med ett perspektiv som är anpassad till den enskilde. Vidare ansåg 

respondenten att den tidigare arbetsplatsen och det synsätt som fanns där satte stor prägel på 

respondentens sätt att se på missbruk och beroende. Respondenterna beskriver att mycket i 

samhället är uppbyggt utefter sjukdomsperspektivet och utgör en stor grund i vilken hjälp 

klienten kommer att få. Utan ett visst sjukdomsperspektiv kommer inte sjukvården att ta den 

del som de har i detta område.  

”Man påverkas ju var man hamnar på för arbetsplats, men lagstiftningen är ju ganska så 

sjukdomsrelaterad.” 

En annan respondent menar däremot att det finns otydligheter i att se missbruket som en 

sjukdom. I detta perspektiv blir klienten ofta ett offer vilket i behandlingssyfte kan vara till 

nackdel för personen. Individen behöver vara medveten om att man själv har ett val att bli 
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nykter vilket man inte anser sig ha som offer. Detta är en av anledningarna till varför 

respondenten inte väljer att tro på sjukdomsperspektivet fullt ut.  

”Teoretiska utgångspunkter är för mig en gråskala och det är mindre viktigt att på teoretisk 

nivå förklara varför klienten har ett problem. För mig är det inte jätteviktigt om det är 

sjukdom, arv eller miljö.  Jag blickar framåt i mitt arbete med klienten och studerar hela 

situationen. När man gör det får man in alla bitarna man behöver för att lösa situationen som 

den ser ut idag .  

6.4 Socialarbetarens handlingsutrymme i utredningen  

Samtliga respondenter upplevde sitt handlingsutrymme i ett utredningsförfarande som stort, 

en av respondenterna menar att det är ett fritt arbete där man själv har möjlighet att anpassa 

dagen efter de uppgifter man har att uträtta. I utredningsförfarandet lämnades stort förtroende 

till respondenternas egna bedömningar. Samtidigt uppger respondenten att de har mycket att 

förhålla sig till sin bedömning.  Lagar och resurser är något som anses framträdande men ger 

också utrymme för viss påverkan om det krävs. 

”De är jag som träffar klienten och bedömer det behov som finns och det är viktigt att jag 

skapar en balans mellan de lagar, riktlinjer och regler som finns utifrån klientens behov. På 

så sätt upplever jag att man kan påverka sitt eget handlingsutrymme i utredningar. I det 

avseende där tvångsvården är aktuellt krymper däremot mitt handlingsutrymme. Det finns 

inte så mycket att göra, tvång är alltid något man vill undvika men om de är det personen 

behöver måste det tillämpas.” 

Respondenten hävdade vidare att budgeten alltid är ett bekymmer och att externa 

behandlingar är dyrt. En annan respondent upplevde att man är noga med att behoven ska 

styra och att budgeten därför inte påverkar handläggaren speciellt mycket. De insatser 

handläggaren själv har delegation att besluta om finns redan budgeterade. Externa placeringar 

eller placeringar via andra vårdgivare blir däremot något som påverkar ärendet. I vissa 

avseenden kan detta ses som ett minskat handlingsutrymme eftersom man i första hand bör 

lösa situationen på hemmaplan, men behovet finns är det lagvidrig att inte tillsätta bistånd.  

”Vår chef är väldigt tydlig med att klienter som behöver extern behandling ska ha det, men 

omedvetet tar man som utredare hänsyn till att externa behandlingsalternativ är dyra. 

Socialförvaltningen är den verksamhet som i stort sätt alltid går back och alltid är i behov av 

mer resurser vilket gör att man försöker använda de billigaste alternativen först. Det krävs 

mer resurser till förvaltningen eftersom de som tilldelats inte går att matcha med de behov 

som idag finns i kommunen. Samtidigt är det stor skillnad på möjligheten att använda extern 

behandling än tidigare.” 

Två av fyra respondenter upplevde att deras handlingsutrymme förändrats under den tid de 

har arbetat. Respondenter var överens om att handlingsutrymmet hade betydelse för vilken 

chef man har. Deras nuvarande chef gav i större utsträckning medgivande till olika 

behandlingsalternativ utifrån klienternas behov. Idag ser man att vissa klienter har så stora 

behov att lättare insatser inte håller utan måste ha en mer omfattande behandling.   

En bidragande del till ökat handlingsutrymme är också den egna erfarenhet man skapar sig 

genom åren. De menar att desto mer erfarenhet man har desto lättare blir jobbet. Det spelar en 

stor roll i utredning och bedömning av insats eftersom man som handläggare blir säkrare på 
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sin sak och kan argumentera för det. Nackdelen med erfarenheten är att man får se upp med 

att stoppa alla i samma fack. Det är även viktigt att åsidosätta personliga åsikter för att varken 

klient eller utredning ska påverkas i ett ärende.  

”Samtidigt så jobbar man ändå med sig själv som ett redskap, med tankar och värderingar. 

Det kommer man aldrig ifrån men det är viktigt att man är medveten om det för att kunna 

påverka det egna handlingsutrymmet. Är man inte medveten om sina egna värderingar tror 

jag att man påverka sitt eget handlingsutrymme negativt vilket drabbar klienten.  Med det 

menar jag att man inte har förmåga att ser alternativa lösningar i de enskilda fallen. ” 

Respondenterna var eniga om att deras arbete till stor del styrs av förvaltningens budget. 

Tydligast blev det i samband med planering av insats där handläggaren i stor utsträckning 

behövde granska lösningar som kan fungera på hemmaplan. Alla respondenter påpekade att 

det krävs mer resurser eftersom den budget de tilldelas inte går att matcha med de behov som 

finns i kommunen.  

 

Enligt respondenterna är personalresurser en viktig del för handlingsutrymmet, något som 

påtalades av en person. Idag upplevde de att avdelningen har bra med handläggare, vilket är 

en förutsättning för att det ska finnas utrymme för att tillgodose klienterna. 

 

”Tidigare var vi färre personer på enheten, men nu täcker vi upp bra. De har tillsatt några 

till tjänsten så vårt arbete avlastas och vi kan få mer tid till klienterna. Nu finns det även 

större möjlighet att påverka sitt handlingsutrymme, vilket innan begränsades med många 

klienter.” 

6.5 Förutsättningar i den egna organisationen 

Något som i dag inte fungerar i den egna organisationen är samarbetet med kommunens 

öppenvård vilket samtliga respondenter uppgav som ett hinder i deras handlingsutrymme. 

Främst upplevde respondenterna att det är deras svaga insyn i verksamheten som är 

problematisk. De upplever även att det inte finns ett samarbete som inte fungerar fullt ut, trots 

gemensam problematik. Innan fanns en oskriven regel att respondenterna först skulle skickade 

sina klienter till öppenvården innan annan behandling erbjöds. Problemet var att 

respondenterna ansåg att denna behandling inte var anpassad för deras klienter. 

Respondenterna upplevde att öppenvården idag är utformad efter personer som har ett 

etablerat socialt umgänge, jobb och familj. Många av klienterna som befinner sig inom 

öppenvården är inte så djupt nere i sitt missbruk som de personerna som respondenterna 

träffar.  Respondenterna har även haft svårt att få något grepp om vilken behandlingsform 

som egentligen bedrivs inom öppenvården. Ett ytterligare problem som respondenterna tog 

upp handlade om öppenvårdens behandlingsprogram. Behandlingsprogrammet för en person 

med alkoholproblem kan endast påbörjas några gånger om året. Det betydde att personer som 

söker hjälp under tiden ett program pågår inte kan påbörja behandling.  

”Öppenvården är jätte viktig i kommunen men man måste som utredare tycka att den är bra, 

det tycker inte jag att den är idag. Man måste bli mer exklusivare i det som erbjuds, vi måste i 

ett utredningsförfarande kunna erbjuda behandlingsform vi själva tror kommer fungera för 

klienterna och prata för behandlingsmetoderna. Problemet är även att klienterna bara kan 

påbörja behandlingsprogrammet några få gånger om året. Om man bestämt sig för att sluta 

och har skapat motivationen finns det stor risk att den tappas om man får vänta.” 
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Respondenterna ansåg även att det var en nackdel att öppenvården inte förde journal- 

anteckningar för varje klient. För att öppenvården skulle använda journal behövdes ett 

bistånd. Detta innebär att respondenterna inte har haft möjlighet att följa upp tidigare insatser 

för de klienter som först varit inom öppenvården och senare hamnat hos respondenterna. Trots 

den kritiska inställningen till öppenvården ansåg respondenterna att det fanns stora potentialer 

inom verksamheten.  Det fanns stora förhoppningar på en översyn och önskningar om att 

öppenvården bland annat skulle bli mer evidensbaserad. 

6.6 Samverkan mellan kommun och landsting 

En organisatorisk förändring som skett de senaste åren och som anses väldigt problematisk är 

att de inte finns en renodlad tillnyktringsenhet (TNE) för klienterna. Tidigare fanns en 

tillnyktringsenhet som kommunen och landstinget gemensamt ansvarade för. Där fanns 

möjlighet att bryta missbruket med hjälp av professionell hjälp. Dit fick personerna komma 

när de var berusade och fick chans att nyktring till. Personalen (TNE) hjälpte sedan klienten 

igenom abstinensfasen. Idag skickas istället individen till en psykiatrisk 

intensivvårdsavdelning (PIVA), för att påbörja en avgiftning. För att kunna tas emot på PIVA 

måste individen vara nykter och uppvisa fysiska symtom på abstinens. Anledningen till detta 

är för att PIVA endast har ansvar för abstinensbehandlingen. Respondenterna menade att 

problemet är att många klienter har svårt att vara nyktra och kan därför inte påbörja en 

abstinensbehandling. Har klienten inte genomgått en sådan behandling kan man ifrån 

socialtjänsten inte heller erbjuda någon insats. 

”Detta är ett jätteglapp som drabbar hela missbruksvården men främst klienterna. Detta är 

något som alla vet om men ingen gör något åt. Trots att kommunen och landstinget har 

undertecknat ett avtal för att kunna ge de bästa tänkbara insatserna för klienterna anser nog 

de flesta att det inte följs som det borde. 

6.8 Evidensbaserad praktik 

Respondenterna var alla eniga om att det krävs evidens i deras arbete. De ansåg framför allt 

att det behöver tas in mer kunskap ifrån forskningen på området. En respondent menade att 

forskningen har stor betydelse för klienternas rättsäkerhet, och olika behandlingar för att 

kunna bedriva en bra missbruksvård.  

”Jag tror att man måste gå mot en mer evidensbaserad socialtjänst för att skala bort mycket 

utav de flum som funnits inom missbruksvården. ” 

Respondenterna ansåg sig använda beprövad kunskap i sitt arbete, t.ex. ASI och 

tolvstegsprogrammet. Inom denna arbetsplats prenumererade de på ett informationsbrev kring 

ny evidens och forskning. Det fanns inte som ett krav från en högre position att hålla sig 

uppdaterad, utan det var upp till varje respondent. Tidigare hade arbetsplatsen en avsatt timme 

för studietid, där de kunde uppdatera sig kring ny forskning på området. En av respondenterna 

ansåg att mycket handlade om bekvämlighet om du uppdaterade dig eller inte. Viss evidens 

var de tvungna att ta till sig, som t.ex. de nationella riktlinjerna, lagar och domar. De som 

upplevdes som mest centralt i arbetet utifrån evidensbaserad praktik var klienternas erfarenhet 

i samspel med respondenternas egna erfarenheter.  
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6.9 Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevården 

De nationella riktlinjerna som finns för den svenska missbruksvården är något som samtliga 

respondenterna kände till. Respondenter har gått en s.k. basutbildning kring de nationella 

riktlinjerna. En respondent belyser det förebyggande arbetet och samverkan mellan olika 

instanser som riktlinjerna berör. Inom deras verksamhet försökte de att samarbeta med olika 

organisationer som t.ex. KRIS, AA och sjukvården. En motsättning ifrån riktlinjernas 

rekommendationer som respondenterna idag möter är samverkan med sjukvården. Det tror sig 

bero på att det finns olika syn på ansvarsområdena mellan dem. Respondenterna upplever att 

samarbetet brister eftersom de har olika syn på uppkomsten av ett missbruk. En respondent 

berättar att de ofta möter motsättningar ifrån psykiatrin. Hälso- och sjukvården anser att ett 

psykiskt dåligt mående uppkommer via missbruket, vilket respondenterna menar kan vara en 

bidragande orsak av de psykiskt måendet. Problemet med detta är att det enligt sjukvården 

inte går att påbörja utredning kring det psykiska måendet innan personen varit nykter en tid. 

Respondenterna menar om missbruket beror på psykiska måendet kan det vara svårt att 

reducera innan man fått bukt med det. Respondenterna förklarar hur viktigt det är att de olika 

instanserna möts och att det behöver alternativa lösningar för samsjuklighet för att tillgodose 

dessa klienter.   

”Jag upplever många gånger i dessa fall att sjukvården väger mycket starkare än oss och att 

en läkares ord väger tyngre. De har förtur i dessa frågor, i vissa avseenden väger våra ord 

tyngre men just de psykiska biten och i det första skedet har inte vi så mycket att komma med. 

Detta är ett jättebekymmer där jag känner att klienter bollas mellan socialtjänsten och 

sjukvården.” 

7. Analys 
 

Vi har valt att analysera vårt resultat utifrån naiv teori och handlingsteori. Avsikten med att 

analysera utifrån naiv teori var för att skapa en större förståelse för socialarbetarens egna 

tankar och värderingar i ett utredningsförfarande. Detta för att förstå utformandet av de 

förklaringsmodeller som professionella grupper inom välfärdssektorn använder sig av i sitt 

arbete. Vi ansåg att de organisatoriska delarna som beskrivs i handlingsteori med sociologisk 

anknytningen var delar som var mest användbara för vår studie. Detta för att vårt insamlade 

material visade på brister inom den egna organisationen, samt övriga samhället. Viss 

psykologisk anknytning till handlingsteorin förekommer också i analysen för att förstå 

respondenternas tankeprocesser i handlingen som styrs och regleras på olika kognitiva nivåer. 

 

7.1 Personliga erfarenheter 
 

Resultatet visade att respondenter inte kunde hänvisa till en specifik teori som de använde sig 

av i sitt arbete. Respondenterna menade att det är mindre viktigt i deras arbete att förhålla sig 

till teoretiska utgångspunkter och uppkomsten till ett missbruk. Istället väljer respondenterna 

att se till klientens situation och var de befann sig just nu. I naiv teori beskrivs det att 

vetenskapliga teorier många gånger inte ligger till grund för professionellas handlande inom 

människovårdande yrken.  Det centrala i dessa yrken är snarare de föreställningar som 

människor skapar om sig själva och den tillvaro de lever i (Olsson 2009). Det kan sättas i 
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relation till respondenternas svar till vetenskapliga teorier och utgångspunkter. I naiv teori 

beskrivs att de personliga föreställningarna hos yrkesutövaren skapar riktningen i arbetet och 

dess handlingar, detta kan kallas tyst kunskap (Olsson 2009). Genomgående i respondenternas 

svar och beskrivning finns den tysta kunskapen och dess betydelse i deras arbete. Under 

respondenternas arbete med utredning av en klient studeras den psykiska, fysiska och sociala 

situation för att kunna matcha insatserna. Detta är något som sker i samspel med klienten. 

Respondenternas utredning och förslag på insats formas av de personliga värderingar och 

tidigare erfarenheter. I liknelse med den individuella tillägnelseprocessen inom den 

psykologiska anknytningen i handlingsteorin är känslor avgörande i en handling. Drivkraften 

hos människor som utför en viss handling avspeglas hos respondenterna. I jämförelse med 

olika sociala arbeten så beskriver denna tillägnelseprocess det engagemang som behövs i 

vissa utredningar ifrån socialarbetaren (Ohlsson, Döör & Granberg 2011 i Ohlsson & 

Granberg 2011).  

 

Vi kan med analysen se att det som påverkar socialarbetaren i sitt arbete är dennes personliga 

åsikter och värderingar i samspel med tidigare erfarenheter snarare än vetenskapliga teorier. 

Personliga åsikter och värderingar har stor påverkan på socialarbetarnas förklaringsmodeller 

till missbruk och beroende. Att egna värderingar väger tungt är tydligt vilket många gånger 

kan ge socialarbetaren utrymme i sitt arbete, men samtidigt menar vi att ovetskap kring sina 

teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller i sitt arbete hindrar ett evidensbaserat resultat 

vilket kan bidra till att missbruksvården inte går framåt. 

 

7.2 Organisation och samverkan 
 

Handlingsutrymmet i ett utredningsförfarande kan förklaras med det förtroende en chef kan 

ge, att tillsammans agera i olika situationer. Naiv teori beskriver att i en verksamhet skapas 

gemensamma förklaringar mellan medarbetarna, som i sin tur skapar en hel organisation 

(Olsson 2009). Det finns en tydlig koppling mellan respondenternas svar och deras 

handlingsutrymme i verksamheten i den positiva bemärkelsen. Den positiva atmosfär mellan 

personal och chef ökade möjligheterna att erbjuda klienterna de insatser som krävs, vilket 

skapas av den gemensamma synen. Detta kan även uppstå i relation till det som påverkar 

respondenterna negativt och upplevs hindra deras handlingsutrymme. Inom den egna 

organisationens öppenvård hade respondenterna en avvikande syn på deras vård och 

behandling. Återigen träder vikten av den tysta kunskapen tillsammans med den kollegiala 

synen i verksamheten fram. Det kan hänföras med att respondenterna menar att de som 

utredare måste tycka insatserna är bra och passande för att erbjuda det. I likhet med den naiva 

teorin sker inför ett möte eller en situation viss förberedelse, förväntan samt föreställningar 

om hur något kommer att vara (Olsson 2009). Respondenternas föreställningar om deras egen 

öppenvård kan i likhet med ovan beskrivning bygga på erfarenheter som har varit negativa. 

Öppenvården tillgodoser endast en grupp av människor med missbruksproblem, vilket oftast 

inte är respondenternas klienter. Detta minskar respondenternas valmöjligheter och påverkar 

arbetet negativt. Respondenterna i studien hänförde att samarbetet mellan kommunen och 

landstinget på deras ort inte fungerade tillräckligt. Bristen som fanns berodde dels på olika 

syn på missbruk och beroende, men även kring ansvaret. Langstinget och kommunen har viss 

uppdelning kring missbruksvården, men det finns stora glapp. Det största glappet som 

upplevdes var bristen på lovad tillnyktringsenhet ifrån landstinget. Bristen mellan deras 

verksamhet och landstingets verksamhet drabbade klienterna. Respondenterna upplevde att de 

inte hade makten själva att påverka denna situation, utan istället hänvisade till högre 

positioner inom organisationen och på samhällsnivå. Trots att detta var en stor brist i 
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respondenternas arbete, fann de inte motivationen till att åtgärda detta. Det finns tydliga 

likheter med den organisationspedagogiska processen inom psykologisk anknytningen som 

ingår i handlingsteori där respondenternas handling kan jämföras med de olika villkoren och 

förutsättningarna inom en organisation. Detta kan även kopplas till det samspel som finns 

mellan den enskilda individen och omvärlden. Samspelet mellan dessa två påverkas av olika 

situationer, handlingar och mönster (Ohlsson, Döör & Granberg 2011 i Ohlsson & Granberg 

2011). Respondenterna fann inte drivkraften för att kunna utföra denna handling eftersom det 

ligger på samhällsnivå. Socialarbetarna arbetar ut efter värderationella handlingar vilket 

beskrivs inom sociologisk anknytning i handlingsteorin och syftar till att tillgodo se en annan 

persons behov och mål. Upplevelsen av att inte kunna utföra dessa handlingar uppkommer 

ständigt inom respondenternas arbete. Respondenternas målrationella handlingar inom 

sociologiska anknytningen i handlingsteorin kan likställas med deras önskan att tillgodose 

individens behov, vilket inte alltid går att genomföra (Weber 1922,1983 i Ohlsson, Döös & 

Granberg 2011).    

 

Vi kan med analysen se att respondenterna upplever sin personliga syn som en viktig del i 

arbetet, samtidigt blir personliga värderingar och förhållningssett hinder i den egna 

organisationen och i samverkan med andra. Det ges idag inte utrymme inom missbruksvården 

att väga in de olika aktörernas syn och åsikter när ett samarbete ska ske. Detta blir istället 

något som försvårar arbetet och skapar slitningar mellan dem som ska utföra och erbjuda vård 

och behandling för en och samma målgrupp. Inom den egna verksamheten hindrar den egna 

synen och förståelsen av missbruk och beroende, vilket bidrar till att insatser inte utnyttjas 

eller uppnås. Mellan kommunen och landstinget stannar istället socialarbetarens arbete upp 

och drabbar klienterna.  

 

7.3 Evidensbaserad praktik, nationella riktlinjer och 

lagstiftning 
 

Respondenternas arbete grundar sig på personliga åsikter och erfarenheter i den direkta 

kontakten med klienten. I deras vidare arbete förhåller de sig alltid till aktuella lagar samt 

riktlinjer på området. De nationella riktlinjerna inom missbruksvården är endast något som 

ska vara behjälpligt, alltså inte ett krav att arbeta efter. Trots att respondenterna menar att de 

arbetar efter riklinjerna och gått en basutbildning, ansåg vi att de endast hade tagit till sig viss 

information av dem. Detta kan jämföras med den naiva teorin som beskriver personliga 

åsikter och värderingar (Olsson 2009). Det innebär att respondenterna tar del av information 

och handplockar vissa saker i riktlinjerna som stämmer överens med personliga värderingar 

vilket inte på samma sätt är möjligt om det hade funnits lagstadgat. Vi menar att 

handplockade delar i riktlinjerna gör att evidensen faller, om man inte arbetar fullt ut med 

dem. De nationella riktlinjerna för missbruksvården beskriver att det är av vikt att se till 

aktuell forskning inom det berörda området. Detta ses genom evidensbaserad praktik. 

Socialarbetarna såg sin egen erfarenhet som en viktig del av evidensen i arbetet. De ansåg att 

den största och behjälpligaste evidensen är den du kan få genom egna handlingar, samt ta del 

av dina medarbetares. Det som kunde hänvisas till genom evidensen var 

bedömningsinstrumentet ASI. Instrumentet introducerades inför varje nytt möte med en 

klient, vilket respondenterna uppgav skedde genom automatik. Likt de olika nivåerna inom 

den psykologiska anknytningen i handlingsteorin sker mycket av arbetet genom rutin och 

vanor (Ohlsson, Döör & Granberg 2011). Lagar och riktlinjer som alltid ska tillämpas är den 

del av arbetet som följer genom rutinmässigt handlande. I relation till det individen har att 
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förhålla sig till sker något du tidigare gjort automatiskt (Ohlsson, Döör & Granberg 2011 i 

Ohlsson & Granberg 2011). Genom den naiva teorin och den tysta kunskapen menade 

respondenterna att det är genom följdfrågor som den viktiga informationen inom ASI:n 

framkommer. Det finns en typisk beskrivning på att professionen även i arbetet med olika 

hjälpredskap skapar vägar för egna värderingar och utökar sitt handlingsutrymme. Samtidigt 

uppger dem att lagar och olika resurser är något som de behöver anpassa sig till. Ur ett 

sociologiskt anknytningsperspektiv i handlingsteori kan respondenternas hänvisningar till hur 

lagstiftning och riktlinjer påverkar handlingsutrymmet likställas med teorin och dess 

beskrivning av förutsättningar och påverkansfaktorer som kommer med organisationen och 

den verksamhet man arbetar i (Ohlsson, Döör & Granberg 2011 i Ohlsson & Granberg 2011).  

 

Vi upplevde att den evidensbaserade praktiken togs tillvara på genom den egna erfarenheten 

samt klientens betydelse i ett utredningsförfarande. Det var inte aktuellt för dem att ta in den 

tredje kunskapen inom evidensen, vetenskapen. Det behövdes mer tid och utrymme för detta. 

De hänvisade till nationella riktlinjer på området, men dessa var inte tydliga i arbetet. Vilket 

vi kan hänföra till att det inte finns något lagstadgat och ger därför ett utrymme att ”välja” vad 

man själv anser och vill arbeta med. Även ifall både SOL och LVM har visat ge 

socialarbetaren visst utrymme menar vi att detta tas mer på allvar då de är lagar, och är en 

etablerad del i arbete.   

 

8. Diskussion 
 

I denna del har vi valt att presentera syftet och resultat i början, för att sedan diskutera de 

tyngdpunkter vi anser aktuella i arbetet. Vi har valt i vår diskussion att lyfta fram vissa 

tyngdpunkter av resultatet i studien. Dessa kopplar vi samman med våra egna tankar och 

reflektioner, och väljer därmed bort litteraturen.  

 

8.1 Handlingsutrymmet 

Vi har i denna studie studerat vad som påverkar socialarbetarens förklaringsmodeller i sin 

bedömning av insats till personer med missbruksproblem. Vi har berört socialarbetarens 

teoretiska utgångspunkt, definition på missbruk, organisationens förutsättningar, nationella 

riktlinjer och evidensbaserad praktik. Av intervjuerna har det framkommit att arbetet påverkas 

av olika faktorer. Studiens resultat visar att respondenterna inte upplever att de har en specifik 

teoretisk utgångspunkt på missbruk och beroende. Vidare beskrev de att det krävs ett tydligare 

samarbete mellan olika aktörer, där de vill eftersträva lika syn på missbruk och behandling. 

Det har även framkommit viss brist inom den egna organisationens samverkan. Bredare 

behandlingsmöjligheter som ger möjlighet att nå olika målgrupper saknas.  

8.2 Teoretisk utgångspunkt 

Respondenterna kunde inte hänvisa till renodlade teorier kring missbruk, utan mycket av 

deras arbete bygger på den tysta kunskapen. Vi upplevde däremot att deras svar var teoretiskt 

förankrade, vilket innebär att de inte är utan teori. Detta tolkar vi som att det finns teorier, 

men inte reflekteras över. Vi blir förbryllade då respondenterna tillhör en specialiserad enhet, 

vilket borde underlätta ett specifikt teoretiskt förhållningssätt på området. Vårt intryck av 
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respondenternas svar kring uppkomsten och definition på missbruk genomsyras av genetiska 

faktorer, och ökad sårbarhet. Genom noga granskning av intervjupersonernas sätt att tala 

kring missbruk väljer vi att se de främsta teoretiska utgångspunkterna som biologiska och 

biokemiska. Vi grundar detta på våra tolkningar av materialet, då det framkommit termer som 

överensstämmer med utgångspunkter i biologisk- och biokemisk teori. Respondenterna 

påtalade att individer som har en anhörig som missbrukar oftast har en större sårbarhet. Vi 

tolkar detta som en genetisk sårbarhet. Den ökade sårbarheten hos individer finns även i 

stämplingsteorin. Det centrala för denna sårbarhet är miljöns påverkan. I likhet med detta 

resonemang finner vi tydliga kopplingar till respondenters argument för miljöns påverkan. De 

beskrev att miljömässiga faktorer har betydelse för människor med en ökad sårbarhet. 

Perspektivet har en större tyngd och trovärdighet till uppkomsten av missbruk. Vi menar att 

biokemiska och biologiska förklaringsmodeller inte beskriver varför en person väljer att 

missbruka. Vi anser att människan formas utifrån sociala relationer och beteenden. Vidare 

upplevde vi att respondenterna inte söker en förklaring på uppkomsten av ett missbruk. Vi 

anser att detta borde vara en viktig del i ett utredningsförfarande. Vi menar att uppkomsten till 

ett missbruk måste vara en grund i beslutsfattandet, för att individen ska få en tillförlitlig 

insats.  

8.3 Organisatoriska förutsättningar 

Respondenterna uppgav att det finns vissa organisatoriska förutsättningarna som försvårar 

utredningsförfarandet, t.ex. samarbetet mellan deras verksamhet och landstinget. Likt den 

organisationspedagogiska processen är samspel mellan olika aktörer viktigt. Samspelet mellan 

olika personer och samhället är också viktigt för lika villkor och förutsättningar för både 

socialarbetarens arbete och klienten. Vi anser att kommunen och sjukvården bör samordna ett 

tydligare samarbete samt synsätt för behandling. Detta borde läggas större fokus på, och 

uppmanas även i de nationella riktlinjerna och annan litteratur. Genom ett samarbete tar man 

tillvara på olika kunskapsområden, som oftast berör samma människor. Vi har stor förståelse, 

efter genomförda intervjuer, att ett samarbete mellan kommunen och landstinget är svårt att 

genomföra i praktiken.  Det handlar till stor del kring olika synsätt, metoder och 

förutsättningar. Trots dessa slitningar är detta något som borde ses över. Ett ytterligare 

problem som respondenterna belyser är samverkan gällande abstinensbehandling för personer 

med missbruksproblem. Vi anser att en tillnyktringsenhet är ett av stegen mot behandling. En 

tillnyktringsenhet skulle fånga upp fler ur missbruket, då det finns en svårighet som kan 

uppstå för individen. Personen ska själv hålla sig nykter tills sådana abstinensbesvär uppstår 

och abstinensbehandling kan påbörjas. I detta led faller många bort, eftersom individen oftast 

behöver hjälp innan de fysiska abstinenssymtomen uppkommer. Motivationen hos aktiva 

missbrukare är oftast en färskvara, vilket går förlorad när de ska ”invänta” ökad abstinens för 

vidare abstinensbehandling.   

8.4 Evidensbaserad praktik och nationella riktlinjer 
 

Av våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att respondenterna söker en mer evidensbaserad och 

individanpassad öppenvård, där samarbetet är en förutsättning för behandlingen. 

Behandlingen behöver vara bredare och kunna tillgodose en målgrupp med djupare 

beroendeproblematik än idag. Vi är eniga med respondenterna om att det krävs en öppenvård 

som kan tillämpa personer med ett långvarigt missbruk och beroende, samtidigt är det viktigt 

att kunna fortsätta erbjuda behandling för dem som är i ett tidigt skede av sitt missbruk. 

Respondenterna ansåg även att evidens inom arbetsplatsen var viktigt. Vi upplevde däremot 
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att respondenterna inte skiljde på evidensbaserad praktik och evidensbaserade metoder. Vi 

bygger detta på resonemanget om att respondenterna upplevde evidens viktigare i behandling, 

vilket vi menar är evidensbaserade metoder. För att kunna välja rätt behandlingsform behöver 

man ha förståelse för evidensbaserad praktik. De nationella riktlinjerna var något samtliga 

respondenter upplevde som bra, och hänvisade till sitt bedömningsinstrument ASI. Då de 

tidigare använde sig av egna utformade instrument har de nationella riktlinjerna bidragit till en 

mer genomgående likhet inom verksamheten. Respondenterna var medvetna om de nationella 

riktlinjerna, men vi upplevde att de hänvisade mycket till dem för att de borde. Vi menar att 

deras kunskaper inom de nationella riktlinjerna inte var särskilt stora. Vi presenterade att de 

nationella riktlinjerna tar ett stort biokemiskt perspektiv. Ingen av respondenterna hade 

uppmärksammat detta, vilket beskrivs i kompendiet. Vidare var respondenternas svar kring 

nationella riktlinjer inom arbetsplatsen att de hänvisade till bedömningsinstrumentet ASI. Vi 

anser att respondenterna bör veta mer kring de presenterade riktlinjerna, dels då de har gått en 

grundutbildning för dem, men även för att de är en specialiserad enhet och ska vara en 

vägledning för missbruksvården.  

 

8.5 Slut kommentar 
 

Då det pågår en översyn av missbruksvården kan det ligga som grund till våra resultat. Vi tror 

att det möjligtvis hade sett annorlunda ut om översynen inte pågått. Vi fick uppfattningen om 

att både kommunen och landstinget avvaktar resultat för vidare utveckling av 

missbruksvården.  

 

För vidare studier på området skulle det vara intressant att studera olika socialarbetares 

teoretiska utgångspunkter, samarbete och förhållningsätt inom olika kommuner. Detta för att 

kunna jämföra olika kommuner och deras arbetssätt.  
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10. Bilaga 1 

10.1 Informationsbrev 
 

Hej 

Vi är två studenter som läser socialt arbete - ledning och organisering på högskolan i 

Halmstad. Vi är nu på vår sista termin och ska genomföra vårt examensarbete och har 

kontaktat dig som hjälp för detta. Vi vill med examensarbetet undersöka vad som påverkar dig 

som socialarbetare inom socialtjänsten i bedömning av insats till personer med 

missbruksproblem. Vårt syfte är att studera vad som påverkar socialarbetarens 

handlingsutrymme i bedömning av insats till personer med missbruksproblem. Vi kommer 

vidare vilja diskutera dina teoretiska utgångspunkter, vad det finns för organisatoriska 

förutsättningar samt hur man involverar evidensbaserad praktik och nationella riktlinjer i 

utredningsförfarandet. 

 

Vår förhoppning är att vi genom en timmes intervju ska kunna skapa oss en förståelse för 

detta utifrån dina upplevelser.  Du har rätt att när som helst avbryta ditt samarbete. 

Under intervjun ber vi om att få använda en diktafon för att bättre kunna fokusera på det som 

sägs samt underlätta sammanställningen. När sammanställningen är gjord raderas den 

inspelade intervjun och kommer inte att användas för något annat ändamål än vår uppsats. Vi 

kommer inte heller att nämna ert namn eller vilken kommun som studerats.  

Om något är oklart vid sammanställning av intervjumaterialet ber vi att få återkomma för 

förtydligande via mail eller telefon. 

 

Vi tackar för att du vill vara med och möjliggöra för vår slutliga examination och bidra till 

ytterligare kunskap på området genom din erfarenhet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Larsson och Amanda Ringquist  
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11. Bilaga 2 

11.1 Intervjumall 1 
Teman som underlag till semistrukturerade intervjuer 

 

Bakgrundsinformation 

- Utbildning & arbetslivserfarenhet 

- Teoretiska utgångspunkter 

Missbruk och beroende 

- Uppkomst & definition 

- Teorier kring missbruk och beroende 

Arbetsuppgifter   

- Arbetsuppgifter  

- Handlingsutrymme 

- Bedömningsinstrument 

 

Utförande 

- Evidensbaserat arbete 

- Nationella riktlinjer 

Organisation 

- Organisatoriska förutsättningar som hindar/möjliggör 
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12. Bilaga 3 

12.1 Intervjumall 2 
Underfrågor som vi innan intervjuerna ville få svar på, om detta inte framkom av teman. 

 

Bakgrundsinformation 

- Vad har du för utbildning? 

- Vad fick du för teoretisksyn/utgångspunkt på missbruk och beroende genom din 

utbildning? 

- Hur länge har du arbetat med missbruksvård? 

Missbruk och beroende 

- Vad anser du är uppkomsten till ett missbruk och/eller beroende? 

- Hur skulle du definiera missbruk och beroende?  

- Vart står du i de olika teoretiska utgångspunkterna som finns inom missbrukvården? 

- Har din syn på missbruk och beroende förändrats sedan du började arbeta inom 

området? 

Arbetsuppgifter   

- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter?  

- Har ditt arbete för personer med missbruksproblematik förändrats/byt utgångspunkt 

under din yrkesamma tid? 

- Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme i arbetet med klienten? 

- Har ditt handlingsutrymme förändrats över tiden? 

- Arbetar du med några bedömningsinstrument/modeller?  

- Vad finns det för nackdelar och fördelar med att arbeta med olika 

bedömningsinstrument och modeller? 

Utförande 

- Hur uppfattar du evidensbaserat arbete inom missbruksvården? 

- Hur kan man arbeta evidensbaserat? 

- Arbetar du efter de nationella riktlinjerna när det gäller missbruk och beroende? 

- Finns det några hinder med nationella riktlinjerna?(utifrån egna synsättet, 

organisatoriska förutsättningar)  

Organisatoriska förutsättningar 

-  Vilka organisatoriska förutsättningar gynnar handläggningen och vilka hindrar? 

 

 


