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Inledning 

Detta PM ingår i kursen Verksamhetsförlagd validering av självständigt arbete på 7,5 hp och 

har varit den avslutande kursen på pogrammet socialt arbete- ledning och organiseringt 180 

hp Högskolan i Halmstad. Syftet med kursen har varit att tillängnas en teoretisk del i retorik 

och presentationsteknik. Detta för att praktiskt kunna återförena resulatet av tidigare 

examensarbete under tre olika tillfällen för berörda personer/verksamheter. 

Vår uppsats behandlar socialarbetare förklaringsmodeller till missbruk och beroende vid 

bedömning av insats till personer med missbruksproblem. 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.  

För att kunna genomföra vår presenationer vägde vi noga vårt resultat i förhållande till de 

personer som matrialet skulle presenteras för. För oss var det viktigt att de som av studien 

framkommit var relevant för berörda personer. Detta är enligt Gunnarsson (2004) en mycket 

viktig del. Ämnet man berör behöver inte bara vara det egna engagemang utan även vara 

anpassat för åhörarna. Eftersom vi valde att presentera vårt resultat för personer som berörs av 

samtliga delar men också av vissa delar krävdes detta lite extra eftertanke i förberedelserna. 

Förförberedelserna inför presentationen handlade om vad de presenterade resultaten skulle 

kunna bidra med hos målgrupp. Även på vilket sätt detta skulle kunna framföras för att bli 

trovärdigt och skapa eftertanke. Till vår hjälp använde vi Gunnarssons (2004) kapitel för råd 

och övertygelse där detta beskrivs på ett fördelaktigt sätt.  

Vi bestämde oss relativt fort för att våra precentationer inte skulle innehålla en redovisning 

utan mer föras som en diskussion. Anledningen till detta var främst för att vi inte hade någon 

större åhörargrupp i något av dessa tillfällen. Vi ansåg det lättare att ta del av tankar och 

synpunkter som uppstod vilket skulle kunna bidra till egna reflektioner. Matrialet som fanns 

som stöd inför presentationerna var stödord, handsoaut (bilaga 1) och en poster (bilaga 2) för 

de som skulle beröras samt uppsatsen utifall vi hade behövt återblicka. Stödord var väl 

inövade vilket är en förutsättning för denna form enligt Gunnarsson (2004). Som en del av 

den avslutande presentationen hade vi utformat två olika enkäter med frågor som personerna 

fick fylla i. Frågor berörde ämnet för varje målgrupp samt övergripande dess relevans för 

missbruksvården, se (bilaga 3 och 4). 

Presentation 1 

Vi valde att presentera presentation 1 för tre behandlingsassistenter som arbetar på ett 

boende som tar emot personer med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsmissbruk. 

Behandlingsassistenterna arbetar med att dessa personer ska uppnå ett nyktert liv. De strävar 
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efter individuella mål för den enskilde personen. Vi valde i denna presentation att beröra 

samtliga delar av vårt resultat, för att sedan kunna föra en diskussion kring resultatet men 

även deras upplevelser i situationen och missbruksvården. Diskussionens olika delar utgick 

ifrån respondenternas förklaringsmodeller, teoretisk utgångspunkt, organisatoriska 

förutsättningar, nationella riktlinjer samt evidensbaserad praktik. 

Presentation 2 

Vi valde att genomföra presentation 2 för en processledare för samverkan mellan kommun 

och landsting. Den intervjuade personen arbetade nu med ett nationellt projekt ”kunskap till 

praktik” som har som syfte att utveckla kommunen och landstinget inom missbruksvården i 

Hallands län. Vi presenterade studiens syfte och frågeställningar, som vi vidare återkopplade 

med resultatet. Vi valde i denna presentation att presentera delar av studiens resultat, vilket 

var samverkan mellan kommunen och landstinget. Detta för att de idag är personens 

arbetsområde och de aktuella är samverkansfrågor inom missbruksvården. Det vi presenterade 

var att det samarbete mellan kommun och landsting upplevs problematiskt ifrån socialarbetare 

när det gäller personer med missbruksproblem. Dels hur klienterna hamnar ”mellan stolarna” 

samt slitningar mellan de olika aktörernas professionerna.  

Presentation 3 

Vi valde att genomföra presentation 3 när vi deltog i utställningen som skedde i samband 

med seminariet ”Trygg om natten”. Vi ansåg att detta tillfälle skulle fånga upp vårt resultat, 

eftersom ett flertal personer som arbetar inom kommunens verksamhet befann sig där. Under 

utställningen stod vi vid vår poster som innehöll en intresseväckande bild inför 

examensarbetet, samt en handouts. Vi valde att göra en snabb presentation av framkommet 

resultat när det kom fram en person. Vi presenterade studiens syfte och frågeställningar, som 

vi vidare återkopplade med resultatet. Vi informerade även om att det är socialarbetare i ett 

utredningsförfarande som har studerats. För vidare läsning hänvisade vi till handouten.  

Resultat av validering  

Presentation 1  

Genom enkäterna och de utformade frågorna framkom av behandlingsassiternterna att vårt 

examensarbete har bidragit till stor eftertanke och relevans för det berörda ämnet. De svarade 

även enhetligt kring betydelsen av att ett ökat samarbete mellan kommunen och landstinget 

behövs, efter vårt presenterade resultat.  Vi fick varierande svar när det gäller frågorna om 

examensarbetet har relevans för klienterna. Vi tror detta kan bero på att examensarbetet berör 

framför allt socialarbetaren och dess arbete. Detta får vi svar igenom att de har positiva svar 

på frågorna kring socialarbetaren.  Övriga kommentarer på arbetet och presentationen var att 

det var bra, intresseväckande och att det viktigt att belysa missbruksvården. De upplevde att 

de skett förändringar de senaste åren men att det måste bli mer tydliga. I diskussionen kring 

socialarbetarnas avsaknad av en specifik teori i sitt arbete fick vi liknande svar av 

behandlingsassistenterna. De, likt vårt resultat, menade att de inte heller reflekterar över deras 

teorier, utan istället arbetar utifrån deras metoder som finns tillgängliga. De valde även att 
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påpeka klienter, och dess olika förutsättningar, vilket de alltid ska utgå ifrån. På deras 

arbetsplats arbetar de ute efter de nationella riktlinjerna samt utifrån evidens i arbetet.  De 

valde att påpeka MI som en metod som nationella riktlinjerna förespråkar. Kring diskussionen 

framkom det att behandlingsassistenterna inte upplevde samverkan inom olika verksamheter 

som något problematiskt. De menade att samverkan förmodligen blir mer påtagligt innan en 

behandling är satt. De menade att som behandlingsassistent arbetar du här och nu med 

klienten. Däremot är de medvetna om att samverkans problematik finns inom 

missbruksvården.    

Presentation 2 

Genom enkäterna och de utformade frågorna framkom av prossesledaren  

Vi upplevde att genom presentation 2 framkom en omfattande diskussion kring samverkan 

gällande kommunen och landstinget. Personen i presentationen arbetade just nu inom ett 

nationellt projekt ”kunskap till praktik” som syftar till att utveckla kommunen och landstinget 

inom missbruksvården i hallandslän. Det finns ett uppdrag som nyligen tillsattes, vilket har 

som syfte att lösa samverkans frågorna, vilket är många. En av frågorna som arbetas med är i 

likhet med vårt framkomna resultat kring tillnyktringsproblemet. Alla aktörer som berörs 

inom missbruksvården är med och samarbetar inom detta projekt, eftersom alla är eniga och 

medvetna om problemet. Projektet är utformat med en processledare för varje län och en 

styrgrupp. Styrgruppen innehåller chefer och ledare inom området som tillsammans ska arbeta 

fram en lösning. De arbetar utifrån att se till hur det fungerar nu, till att hitta en lösning på hur 

de vill ha det. Vidare ska de arbeta fram en fullständig lösning på hur de vill att samverkan 

ska se ut.  

Personen instämde med vårt resultat, att det finns ett stort glapp inom kommunen och 

landstinget när det gäller en tillnyktringsenhet. Anledningen till detta trodde hon berodde till 

stor del på att man inte kunde visa på effektiviteten inom verksamheten. En avgörande faktor i 

denna fråga var vems huvudansvar tillnyktringen är. Från landstingets sida ansåg man att 

tillnyktringen inte är en medicinsk fråga (om man bortser från eventuella hälsoreaktioner), 

medan kommunen endast ska bedriva vård och behandling, och inte anser att tillnyktring är 

behandling. 

Då det gällde behandling för personer med en samsjuklighet ansåg hon att det är ett relativt 

nytt område, för hallands län. Vilket har bidragit till att det inte finns tydliga linjer och mål 

hur man ska arbeta på bästa sätt med dessa personer. Trots att det benämns i de nationella 

riktlinjerna att samsjuklighet bör behandlas samtidig, sker inte detta. Dock menar hon att 

beroende på vilket diagnos personen har, passar det att behandla det ena innan det andra. 

Vidare beskrev hon att riktlinjerna inom missbruksvården följs till viss del, men likt vårt 

resultat visar det att de är ganska tvetydliga kring vad som gäller, och till viss del är en 

tolkningsfråga. Kring frågan vad som görs för personer med en samsjukliget menade hon att 

det går att försöka behandla t.ex. missbruket genom kommunen, för att se om det andra 

psykiska problemet kvarstår. Finns fortfarande symtom, får individen psykiatrisk hjälp.  

Av enkäten kan vi se att hon ansåg vårt examensarbete som väl relevant för det sociala 

arbetet, och tyckte även att examensarbetet har en betydande faktor för kommunen och 
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landstinget och dess roll inom missbruksvården. Vidare ansåg hon även att studien har en stor 

påverkan även kring de andra aktörernas roll inom missbruksvården. Av enkätsvaren framgår 

det att socialarbetarens roll och hans/hennes förutsättningar för det sociala arbetet upplevde 

hon inte att examensarbetet hade bidragit till i stor utsträckning. På frågorna om 

examensarbetet har ökat hennes medvetenhet och bidragit till ny kunskap på området fick vi 

ett lågt svar kring detta. Vi tror att en av anledningarna till det låga svaret beror på att hon 

arbetar dagligen inom denna sektor, och har mycket kunskaper sedan tidigare arbetsplatser 

och jobb. Vi tror att svaren vi fick kring socialarbetarens förutsättningar påverkades av vår 

presentation, vilket vi valde att inte belysa särskilt mycket. Slutligen ansåg hon vårt 

examensarbete och vår presentation som mycket intressant, och lyfte särskilt fram vår 

diskussion och vårt analyserande av respondenternas svar som imponerande 

 

Presentation 3 

Vi upplevde presentation 3 och utställningen som ett bra tillfälle att delge resultatet. Vi 

upplevde att det fanns visst intresse hos de personerna som kom fram till oss, vilket 

underlättade. De samtal som fördes handlade om vårt resultat av uppsatsen och kring 

examensarbetet i helhet. I och med att ”trygg om natten” riktade sig emot handikapp- och 

äldreomsorgen upplevde vi ändå att det fanns visst intresse för vårt område. Vi tror den största 

anledningen till detta beror på att missbruksvården ofta väcker tankar hos de flesta människor. 

Dels då det är ett starkt ämne, och att missbruk numera är allt vanligare. Vi tror även att 

missbruksvården är uppmärksammat då det gäller samverkan mellan olika aktörer. Detta fick 

vi respons på kring postern. Dessa personer var i enighet med vårt resultat att det behövs mer 

samarbete då det finns stora glapp inom missbruksvården, detta var även något de ansåg deras 

område också behövde förbättra. Två personer som vi presenterade för ville ha ytterligare del 

av hela uppsatsen, vilket vi hänvisade till att hämta ned från diva-portalen när vi är helt 

färdiga. Vi upplevde utställningen som givande och framför allt var det positivt att kunna 

promota sin egen uppsats. Det ger även studiens syfte ett större sammanhang, och vi kände att 

vi har möjligheten att genom vårt framtagna resultat hjälpa till på ett eller annat sätt. 

Reflektion 

Fördelar med att gå ut och validera vår uppsats anser vi framför allt har varit att få delge det vi 

kommit fram till. Ett examensarbete är ett omfattande och mycket krävande arbete som man 

som student lägger ner mycket tid på och därför inte ska ”läggas på hyllan”. Vi anser att 

utbildningar inom samhällsvetenskapliga inriktiningar i större utsträckning ska kunna delge 

praktiken med sin kunskap som många andra program gör. I vårt fall anser vi att det är viktig 

för det sociala arbetet och missbruksvårdens utveckling att våra resultat kommer fram 

eftersom det säkerligen ”sår ett frö” eller stärker det som man redan är medveten om. Vi har 

svår att se några nackdelar med att presentera sitt resultat, men det som har känts 

problematiskt är att hitta personer att presentera för, del eftersom vi lovat respondenterna i 

uppsatsen anonymitet men också tidsmässigt. Detta lyckades vi bra med och är glada för 

detta.  
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Vi anser att valideringen har gett oss ny kunskap och en förståelse för framför allt samverkan 

mellan kommun och landstingets missbruksvård, de vill säga varför den ser ut som den gör 

idag. Vi fick i detta avsende bekräftat att vårt resultat stämmer, men även en bredare syn på 

det samt en förklaring varför det ser ut som det gör. De som glädjer oss var att det faktiskt 

tillsatts ett uppdrag kring just detta där man förhoppningsvis ska komma till rätta med 

problemet. När det gäller de andra två presentationerna upplevde vi att de vi sa var 

intresseväckande men framför allt gav det oss erfarenhet att prata inför folk. Gunnarsson 

(2004) beskriver nervositeten som ett av de största problemen för människan i ”talar stolen” 

vilket även vi kämpade med. Trots detta upplever vi att presentationerna gick som förväntat. 

Vi upplevde framför allt mötet med processledaren som avslappnad och tillmötesgående. 

Personen vi mötte ville ta del, och var väldigt engagerad av vårt resultat. Vi upplevde det som 

väldigt positivt att detta var en person som var väl insatt i ämnet och själv kunde delge 

mycket.  Under presentationerna med behandlingasitenterna upplevde vi att man kanske 

skulle valt ut vissa delar av resultatet för att kunna gå mer på djupet i frågorna. Under 

presentation under semenariet fanns en svårighet att ge en klar bild av hela arbetet på kort tid. 

Detta var vi ganska förberedda på och är nöjda med det vi lykades åstakomma  
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Bilaga 1 

”Förklaringsmodeller till missbruk och beroende inom 

missbruksvården” 
 

En kvalitativ studie av socialarbetares förklaringsmodeller vid bedömning av insats för 

personer med missbruksproblem. 

 

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. Resultatet som kommit fram av materialet 

visar att respondenterna påverkas av olika faktorer. Respondenterna kunde på ett tydligt sätt 

hänvisa till organisatoriska förutsättningar som hindrade och möjliggjorde deras arbete. 

Chefens roll och delegation inom arbetsplatsen ökade deras utrymme i ett 

utredningsförfarande.  Organisationens förutsättningar och budget avspeglade till viss del 

deras handlingsutrymme. En viktig del som resultatet visat är att samarbetet mellan andra 

aktörer, framför allt landstinget är viktigt. Respondenterna saknade ett bättre samarbete 

mellan kommunen och landstinget för att kunna samverka olika insatser för personer med 

omfattande vårdbehov. De påtalade flertalet brister inom missbruksvården som var kopplade 

till samverkan mellan dessa två. Dock valde de att lägga över det till en politisk nivå för en 

eventuell förändring. De ansåg sig inte kunna förändra detta samarbete på deras nivå, dels 

genom att sjukvården vägde tyngre än socialtjänsten, men att de även inte fanns tid för det. 

Vidare eftersträvade de en tydlig och individinriktad missbruksvård inom den egna 

organisationen. Det måste tas ett större ansvar för att tillgodose en bredare grupp inom 

missbruksvården. Kritiken mot den egna verksamheten valde de att förändra själva, och hade 

tydliga mål och förväntningar. Vi kunde även se att de inte följer en specifik teori på området. 

Däremot har det framkommit tydliga likheter med det biologiska och biokemiska synsättet 

genom intervjusvaren. Respondenterna ansåg att deras tidigare erfarenheter och handlingar 

vägde tyngre än vetenskaplig kunskap. 
 

NYCKELORD: Missbruk, beroende, förklaringsmodeller, samverkan 
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Bilaga 2 

 

  

Missbruksvården 

 

Brist i samverkan 

försvårar  

handlingsutrymmet  

och drabbar individen 
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Bilaga 3 

Presentation 1 och 3 

 

1. Vilken relevans har examensarbetet för missbruksvården? 

2. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma missbruksvården? 

3. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om klienters förutsättningar  inom 

missbruksvården? 

 

4. Vilken relevans har examensarbetet för den enskilda individen inom missbruksvården? 

5. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring socialarbetarens arbete inom 

missbruksvården? 

 

6. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om handlingsutrymmet inom 

missbruksvården? 

7. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om betydelsen av att skapa goda 

relationer mellan kommun och landsting? 

 

8. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen! 

 

 

9. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 4 

Presentation 2  

 

1. Vilken relevans har examensarbetet för socialt arbete? 

2. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring det sociala arbetets villkor? 

 

3. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma socialarbetares yrkesroll och 

arbetsvillkor? 

4. Vilken relevans har examensarbetet för kommunen och landstingets roll inom 

missbruksvården? 

5. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring samverkan mellan olika aktörer inom 

missbruksvården? 

6. Har examensarbetet ökad din medvetenhet om de olika förutsättningarna inom 

missbruksvården? 

7. Har examensarbetet bidragit till ny kunskap inom missbruksvården? 

8. Har examensarbetet berört socialarbetarens svårigheter inom arbete? 

9. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen! 

 

10. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 5 

 

ENKÄT ”MISSBRUKSVÅRDEN” 

 

1. Personuppgifter 

1.a Ålder:……49…………. 

1.b. Kön 

 Kvinna X                                       □    Man 

1 c. Yrke:……Socionom, utvecklare Region Halland 

……………………………………………………………. 

Anvisningar: Markera nedan med kryss på linjen för det svarsalternativ som närmast 

stämmer överens med Dina åsikter. 

2. Vilken relevans har examensarbetet för socialt arbete? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7x 

Mycket liten                                                                                                                     Mycket 

stor 

3. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring det sociala arbetets villkor? 

   1                    2                  3                  4x                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                                 I mycket hög grad  

4. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma socialarbetares yrkesroll och 

arbetsvillkor? 

   1                    2                  3                  4 x                 5                  6                   7 

Inte alls                                                                                        I mycket hög grad  

5. Vilken relevans har examensarbetet för kommunen och landstingets roll inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7x 

Inte alls                                                                                           mycket hög grad  

6. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring samverkan mellan olika aktörer inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7x 
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Mycket liten                                                                                                                       

Mycket stor 

7. Har examensarbetet ökad din medvetenhet om de olika förutsättningarna inom 

missbruksvården? 

   1                    2  x                3                  4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                         I mycket hög grad  

8. Har examensarbetet bidragit till ny kunskap inom missbruksvården? 

   1                    2                  3  x                4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                          I mycket hög grad  

9. Har examensarbetet berört socialarbetarens svårigheter inom arbete? 

   1                    2                  3  x                4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                        I mycket hög grad  

10. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen! 

                 

Mycket X             Intresseväckande      Vissa inslag                 Gav mig inget                Kan ej 

ta 

Intressant                                           var intressanta                                                    ställning 

12. Övriga kommentarer: Jag blev imponerad av er förmåga till sammanställning av 

inhämtade uppgifter och följande analys. Lycka till i ert framtida arbete! /Åsa 

 

Tack för Din medverkan! 

Evelina Larsson & Amanda Ringquist 

Högskolan i Halmstad 

 

 

 



PM för- Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Författare: Amanda Ringquist och Evelina Larsson 

 

                                                                                                                     

 

Bilaga 6 

ENKÄT ”MISSBRUKSVÅRDEN” 

 

1. Personuppgifter 

1.a Ålder:……34…………. 

1.b. Kön 

□    Kvinna  X                                     □    Man 

 

1 c. 

Yrke:……………Behandlingsassistent……………………………………………………. 

 

Anvisningar: Markera nedan med kryss på linjen för det svarsalternativ som närmast 

stämmer överens med Dina åsikter. 

2. Vilken relevans har examensarbetet för missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6X                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad   

3. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5X                  6                   7 

 Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad  I  

4. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om klienters förutsättningar inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4 X                 5                  6                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad  

5. Vilken relevans har examensarbetet för den enskilda individen inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3 X                 4                  5                  6                   7 

Inte alls       I mycket hög grad 



PM för- Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Författare: Amanda Ringquist och Evelina Larsson 

 

                                                                                                                     

 

6. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring socialarbetarens arbete inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5X                  6                   7 

Mycket lite                                                                                                                     Mycket 

stor 

7. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om handlingsutrymmet inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5 X                 6                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad    

8. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om betydelsen av att skapa goda 

relationer mellan kommun och landsting? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6X                   7 

Inte alls      I mycket hög grad 

 

9. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen! 

 

Mycket              Intresseväckande X      Vissa inslag                 Gav mig inget                Kan ej 

ta 

Intressant                                           var intressanta                                                    ställning 

 

12. Övriga kommentarer: Det viktigt att belysa missbruksvården. Det har skett förändringar 

de senaste åren men det måste bli tydligare. 

 

Tack för Din medverkan! 

Evelina Larsson & Amanda Ringquist 

Högskolan i Halmstad 

 

 



PM för- Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Författare: Amanda Ringquist och Evelina Larsson 

 

                                                                                                                     

 

Bilaga 7 

ENKÄT ”MISSBRUKSVÅRDEN” 

 

1. Personuppgifter 

1.a Ålder:……42…………. 

1.b. Kön 

□    Kvinna                                       □    Man X 

 

1 c. 

Yrke:…………Behandlingsassistent………………………………………………………. 

 

Anvisningar: Markera nedan med kryss på linjen för det svarsalternativ som närmast 

stämmer överens med Dina åsikter. 

2. Vilken relevans har examensarbetet för missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6 X                  7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad   

3. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6 X                 7 

 Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad  I  

4. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om klienters förutsättningar  inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4 X                 5                  6                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad  

5. Vilken relevans har examensarbetet för den enskilda individen inom 

missbruksvården? 

   1                    2X                  3                  4                  5                  6                   7 

Inte alls       I mycket hög grad 



PM för- Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Författare: Amanda Ringquist och Evelina Larsson 

 

                                                                                                                     

 

6. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring socialarbetarens arbete inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6X                   7 

Mycket lite                                                                                                                     Mycket 

stor 

7. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om handlingsutrymmet inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4 X                 5                  6                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad    

8. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om betydelsen av att skapa goda 

relationer mellan kommun och landsting? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7X 

Inte alls      I mycket hög grad 

 

9. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen! 

 

Mycket              Intresseväckande      Vissa inslag                 Gav mig inget                Kan ej ta 

Intressant X                                          var intressanta                                                    ställning 

 

12. Övriga kommentarer:  Intresseväckande arbete. 

 

Tack för Din medverkan! 

Evelina Larsson & Amanda Ringquist 

Högskolan i Halmstad 

 

 

 



PM för- Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Författare: Amanda Ringquist och Evelina Larsson 

 

                                                                                                                     

 

Bilaga 8 

ENKÄT ”MISSBRUKSVÅRDEN” 

 

1. Personuppgifter 

1.a Ålder:……56…………. 

1.b. Kön 

□    Kvinna  X                                     □    Man 

 

1 c. 

Yrke:………Behandlingsassistent…………………………………………………………. 

 

Anvisningar: Markera nedan med kryss på linjen för det svarsalternativ som närmast 

stämmer överens med Dina åsikter. 

2. Vilken relevans har examensarbetet för missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7X 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad   

3. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6X                   7 

 Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad  I  

4. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om klienters förutsättningar  inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3 X                 4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad  

5. Vilken relevans har examensarbetet för den enskilda individen inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3X                  4                  5                  6                   7 

Inte alls       I mycket hög grad 



PM för- Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Författare: Amanda Ringquist och Evelina Larsson 

 

                                                                                                                     

 

6. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring socialarbetarens arbete inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4  X                5                  6                   7 

Mycket lite                                                                                                                     Mycket 

stor 

7. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om handlingsutrymmet inom 

missbruksvården? 

   1                    2                  3                  4                  5   X               6                   7 

Inte alls                                                                                                                    I mycket hög 

grad    

8. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om betydelsen av att skapa goda 

relationer mellan kommun och landsting? 

   1                    2                  3                  4                  5                  6X                   7 

Inte alls      I mycket hög grad 

 

9. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen! 

 

Mycket   X           Intresseväckande      Vissa inslag                 Gav mig inget                Kan ej 

ta 

Intressant                                           var intressanta                                                    ställning 

 

12. Övriga kommentarer: Bra presentation och ett mycket viktigt arbete. 

 

Tack för Din medverkan! 

Evelina Larsson & Amanda Ringquist 

Högskolan i Halmstad 

 


