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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetares arbete med klienter som har 

missbruksproblematik ser ut. I studien används kvalitativ metod för att uppnå syftet genom att 

intervjua sju verksamma socialarbetare med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Socialarbetare berättar om sina upplevelser av arbetet och beskriver bland annat hur det 

formella arbetet ser ut, men redogör även för samverkan med andra aktörer samt deras syn på 

missbruk, förhållningssätt gentemot klienter med mera. Intervjuerna har transkriberats och 

analyserats med hjälp av relevant forskning och teorier. Teorierna som tillämpas är Honneths 

teori om erkännande, nyinstitutionell teori samt Goffmans teori om intrycksstyrning. Studiens 

resultat visar att de organisatoriska förutsättningarna och villkoren ser liknande ut för 

socialarbetare mellan de ingående kommuner. Det förekommer dock skillnader gällande 

uppföljning och utvärdering av insatser. Vidare har majoriteten av intervjuade socialarbetare 

en bred och nyanserad bild av missbruksproblematiken och dess orsaker. Majoriteten menar 

att psykisk ohälsa kan vara den största orsaken till missbruk. Det påpekas även brister i 

samverkan, vilket socialarbetare menar behöver åtgärdas. Vidare påvisar studiens resultat ett 

visst mönster gällande kommunernas storlek och styrningen av arbetet. I de mindre 

kommunerna förekommer det tätare kontakt med klienter och det administrativa arbetet 

dominerar inte det dagliga arbetet i samma utsträckning som i den kommunen som är störst 

till storlek.  

Nyckelord: missbruk, missbruksproblematik, socialarbetare, samverkan, erkännande 
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                                                      Abstract 

 

The aim of this study is to examine how social workers' work with clients with substance 

abuse. Qualitative methods are used to achieve the purpose of the study, by interviewing 

seven active social workers with the help of semi-structured interviews. Social workers talk 

about their experiences of the work and describe for instance how the formal work looks like, 

but also report on cooperation with other authorities, their views on alcohol and-drug abuse, 

their attitudes towards the client etcetera. The interviews have been transcribed and analysed 

using Honneths theory of recognition, the New Institutional theory and Goffman's theory of 

impression management. The conclusion of the study is for example that the organizational 

conditions are similar in all municipalities. However, there are differences regarding 

monitoring and evaluation of interventions. Furthermore, the majority of interviewed social 

workers have extended view of the substance abuse problem and its causes. The majority 

believe that mental illness can be the main cause of alcohol and-drug abuse. Weaknesses in 

cooperation with other authorities are also pointed out, which social workers mean need to be 

improved. The study's results demonstrate a certain pattern regarding the size of the 

municipalities and the prevailing work management. In the smaller municipalities, there is 

more frequent contact with clients and the administrative work does not dominate the daily 

work to the same extent as in the municipality that is the largest in size. 

 

Keywords: substance abuse, drug-abuse, alcohol-abuse, social worker, cooperation, 
recognition   



 
 

                                                     Förord 

 

Ett stort tack riktas till socialarbetare som har valt att medverka i studien och beskrev sitt 

arbete med klienter som har missbruksproblematik. Studien hade varit omöjlig att genomföra 

utan ert medverkande. Jag är tacksam för att ni i detaljer återgav för hur ert arbete är utformat 

och för att ni i detaljer beskrev hur ni förhåller er till klienter och deras missbruksproblematik. 

Era råd och tips kommer jag bära med mig och använda i mitt framtida yrkesliv som 

socionom.  

 

Ett stort tack riktas även till min handledare Maria Bennich. Det är tack vore din vägledning 

och dina konstruktiva kommentarer, uppsatsens kvalité förbättrades och på det viset nådde en 

högre nivå. 

 

                                                             Amanda Gliszczynska               

   Maj 2019 
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1. Inledning 

Alkoholbruk är ett relativt vanligt fenomen i Sverige och även i andra delar av världen. Detta 

är varken oacceptabelt eller olagligt så länge individen är över 18 år gammal (åldersgränsen 

varierar mellan olika länder), men i en del fall händer det att alkohol överkonsumeras, vilket i 

sin tur kan utvecklas till ett beroende eller missbruk (Socialstyrelsen, 2019). Användandet av 

narkotika förekommer inte i samma skala, men statistiken (exempelvis Socialstyrelsens 

statistik, 2019) påvisar att det förekommer och inte sällan i form av ett missbruk.                                              

Socialstyrelsen (2019) redovisar att cirka 1 110 000 individer i Sverige, över 18 år, har 

utvecklat ett alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Vidare nämns att det finns cirka 55 000 

individer över 18 år med ett narkotikamissbruk eller beroende. Detta är utöver de individer 

över 18 år som beräknas ha ett läkemedelsmissbruk, vilket innefattar mellan 45 000 och 

65 000 personer (Socialstyrelsen, 2019).  

Narkotika-och alkoholmissbruk förknippas med försämrat hälsotillstånd och en försämrad 

social situation. Detta kan exempelvis yttra sig i våld mot partners och barn, sexuellt 

överförbara sjukdomar, misslyckande i skolan och hemlöshet. Socialtjänsten oftast är den 

första hjälpaktören individen med missbruksproblematik kommer i kontakt med. Det är ofta 

socialarbetare som bidrar med nyckelbedömningar och ansvarar för att hänvisa klienten vidare 

till den institution eller aktör som kan bestå klienten med adekvat hjälp (Smith, Whitaker & 

Weismiller, 2006).  

Missbruksproblematiken berör alltså i genomsnitt elva procent av Sveriges befolkning över 18 

år. Vidare finns det forskning som beskriver att narkotika-och alkoholmissbruket leder till 

flera konsekvenser som exempelvis försämrad social situation och hälsa. Detta i sin tur pekar 

på att det idag finns behov av hjälp för missbrukare trots att alla individer som har någon form 

av missbruk inte önskar stöd eller hjälp.  

1.2 Problemformulering                                                                                          
Med tanke på att missbruksproblematik är ett aktuellt problemområde i dagens samhälle har 

vårdpersonalen och socialarbetarna ett ansvar att hjälpa dem hjälpsökande individer som har 

någon form av missbruk. Socialstyrelsen (2019) skriver att enligt 1 § hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) ska sjukvården bland annat se till att utreda och behandla olika former 

av sjukdomar och skador. Under denna paragraf inkluderas även missbruk. Vidare ska 

socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) förebygga missbruket, men även se till att 
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individer som har utvecklat ett missbruk får den hjälpen de behöver, detta bland annat enligt 

7§ tredje kapitlet i SoL.  

Precis som det nämns ovan är missbruksproblematiken ett aktuellt problemområde och det är 

därför viktigt att personer med ett missbruk får den hjälp och stöd de behöver. Men hur ser 

hjälpen ut för missbrukande personer i Sverige? Är det lätt att få hjälp och hur fungerar 

utrednings-och handläggningsprocessen? Är det möjligt för socialtjänsten att tillgodose 

klienternas alla behov? Det går nog utan tvekan att konstatera att socialtjänsten har en 

betydande roll i arbetet med personer som har någon form av missbruk och det är, enligt mig, 

viktigt att undersöka hur arbetet med missbruksproblematik fungerar utifrån socialarbetarnas 

perspektiv. Idag är forskningen bristfällig gällande socialarbetarnas arbete med missbruk. 

Intentionen med denna studie är därför att fylla det gapet och undersöka hur socialarbetare 

arbetar med denna typ av problematik, vad de anser om sitt arbete och hur deras syn på 

missbruk och förhållningsätt gentemot klienter påverkar deras arbete. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I linje med ovanstående är syftet med detta arbete att undersöka hur socialarbetarna inom 

socialtjänsten arbetar med individer (över 18 år) som har någon form av narkotika- eller 

alkoholmissbruk och hur de organisatoriska förutsättningarna och villkoren ser ut för detta 

arbete. Här blir det alltså av intresse att undersöka arbetet med samverkan, ansvarsfördelning, 

uppföljnings- och utvärderingsarbete. Därutöver kommer socialsekreterares syn på missbruk 

undersökas och hur detta påverkar arbetet och förhållningssättet gentemot klienterna. Tre 

frågeställningar har formulerats enligt följande: 

 

-Hur ser de organisatoriska förutsättningarna och villkoren ut för socialsekreterare 

som arbetar med klienter som har missbruksproblematik? 

-På vilket sätt påverkar socialsekreterares syn på missbruk och deras förhållningssätt 

gentemot klienter deras arbete? 

-Vilka etiska dilemman, uppfattar socialsekreterarna, uppstår i deras arbete? 
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2. Bakgrund 

2.1 Definition av missbruk 

Socialstyrelsen (2019) nämner att det finns olika definitioner av vad som klassas som 

problematisk konsumtion av alkohol och problematiskt användande av droger. I Sverige 

används International statistical classification of diseases and related health problems (ICD) 

inom hälso-och sjukvården och Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) 

används inom forskning och förekommer även inom den psykiatriska vården. ICD -10 och 

DSM-V är de nyaste versionerna av diagnossystemen, men socialstyrelsen riktlinjer utgår från 

studier som baseras på den tidigare versionen av DSM, det vill säga DSM-IV. Socialstyrelsen 

(2019) skriver att: 

För beroende enligt ICD-10 gäller att tre av sex kriterier ska vara uppfyllda: 1. stark längtan 

efter drogen 2. svårighet att kontrollera intaget 3. fortsatt användning trots skadliga effekter 4.  

prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 5. ökad tolerans 6.  

fysiska abstinenssymtom (Socialstyrelsen, s.125). 

Inom ICD-10 används även begreppet skadligt bruk, vilket handlar om att en individ använder 

sig av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar deras fysiska eller psykiska hälsa 

(Socialstyrelsen, 2019). 

Enligt DSM-IV definieras beroende som: 

För beroende enligt DSM-IV krävs att tre av sammanlagt sju kriterier är uppfyllda under en och 

samma tolvmånadersperiod: 1. behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt 2.  

abstinensbesvär när bruket upphör 3. intag av större mängd eller intag under längre tid än vad 

som avsågs 4. varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 5. betydande del av 

livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol eller narkotika 6.  

viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 7. fortsatt användning 

trots kroppsliga eller psykiska skador (Socialstyrelsen, s.125).  

DSM-IV belyser även begreppet missbruk och där behöver åtminstone ett av fyra kriterier 

uppfyllas och de ska vara uppfyllda under senaste året. Socialstyrelsen (2019) skriver att dessa 

kriterier innefattar: 

1. upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 2. upprepad användning av alkohol eller 

narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet 3. upprepade 

kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket 4. fortsatt användning trots återkommande 

problem (s. 126). 
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I den nyaste versionen av DSM, det vill säga DSM-V ersätts de ovannämnda kriterierna med 

substansbrukssyndrom och är en kombination av de tidigare missbruks-och 

beroendekriterierna. År 2013 skedde det en förändring kring missbrukskriterium nummer tre 

och ersattes med kriteriet om att känna sug efter substansen/ena. För att diagnosen 

substansbrukssyndrom ska sättas ska minst två kriterier vara uppfyllda (Socialstyrelsen, 

2019). Inom socialtjänsten används begreppen ”missbrukare” och ”missbruk”, men det finns 

ingen definition av dessa och det görs inte heller några diagnostiska överväganden. I 

riktlinjerna som riktar sig till socialarbetare som arbetar med individer som har ett missbruk 

avses missbruk enligt ovannämnda diagnosklassifikationer (Socialstyrelsen, 2019).  

2.2 Lagar och riktlinjer vid arbetet med personer som har ett missbruk 

Individanpassad vård av personer som har någon form av missbruksproblematik är viktig 

eftersom dessa personer har olika grader av missbruk, olika svåra tillstånd, har en varierad 

problematik och psykiska samt sociala behov. Arbetet med individer som har ett missbruk 

kräver ett gott bemötande, ett brett utbud av insatser, kontinuitet i arbetet och fungerande 

samverkan. Det individanpassade vården handlar om respekten för klientens olika 

förväntningar och behov (Socialstyrelsen, 2019). Klientens integritet och delaktighet är också 

av vikt, vilket framkommer av bland annat 5 kap, 1§, patientlagen. I lagen framstår det att 

behandlingen och vården ska i så stor utsträckning som möjligt utformas i samråd med 

klienten. Vidare i 1 kap. 1 §, SoL där det betonas att klientens rätt till självbestämmande och 

integritet ska respekteras. Klientens delaktighet betonas även i 3 kapitel, 5§ SoL där det 

beskrivs att socialnämndens insatser ska genomföras tillsammans med klienten. Klientens 

delaktighet i beslutfattande kring dennes vård och behandling kan förbättra resultatet, men det 

förutsätter att klienten får tillräckligt med information (Socialstyrelsen, 2019). 

Vidare nämns vikten av kontinuitet och samordning samt vikten av en tillgänglig vård. Vård-

och genomförandeplaner följs lättare upp när det är samma person som är ansvarig då den 

redan känner till klientens situation. I HSL framkommer det att vikten av kontinuitet är viktig 

i arbetet med patienten, det kan därför krävas att klienten har tillsatt en specifik vårdkontakt 

som är fast och tillgodoser patientens behov av samordning och kontinuitet. Vikten av att ha 

en huvudansvarig person som tar hand som stödinsatserna framkommer även i SoL. I 16 kap. 

4 §, SoL framkommer det att klienter med missbruksproblematik som får hjälp av både 

sjukvården och socialtjänsten ska ha en individuell plan. Den individuella planen ska 

upprättas av de huvudansvariga endast om klienten samtycker till detta och den ska ange vem 
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som har det övergripande ansvaret, vilka insatser som behövs med (Socialstyrelsen, 2019). En 

tillgänglig vård innebär att ingen ska behöva vänta under en längre tid för att få stöd och 

hjälp, det vill säga att vården ska ges i rimlig tid. I 11 kap. 1 § SoL framkommer det 

exempelvis att när en anmälan eller ansökan kommer in och kräver socialnämndens åtgärd ska 

socialnämnden utan att dröja påbörja en utredning. Vårdens tillgänglighet handlar även om att 

den hjälpsökande ska ha flera valmöjligheter när det gäller hjälpen och insatserna hen ska få. 

För att uppfylla detta krävs det därför samverkan mellan olika kommuner och landsting 

(Socialstyrelsen, 2019). 

2.3 Vikten av samverkan 

Det finns idag krav på en ökad samverkan mellan kommuner och landsting. Det betonas att 

samarbetet mellan socialtjänstens missbruksvård och sjukvårdens psykiatri samt primärvård 

och beroendevård är viktig för att riktlinjerna ska kunna införas. Mindre kommuner behöver 

samarbeta med andra kommuner för att kunna utöka utbudet av insatser och ha en mer 

integrerad vård. Samverkan med andra aktörer är viktigt eftersom det ofta händer att klienten 

får hjälp från flera hjälpinstanser samtidigt, vilket bidrar till att insatserna behöver samordnas 

(Socialstyrelsen, 2019).  Senast i juli 2013 skedde det förändringar i SoL och HSL, dessa 

handlade om landstingens och kommunernas skyldighet att ingå gemensamma 

överenskommelser gällande samarbetet kring personer med missbruksproblematik. Dessa 

förändringar framkommer i 5 kap. 9a § SoL och 16 kap. 3§ HSL (Socialstyrelsen, 2019). 

Vikten av samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer betonas även av Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO).  I rapporten (IVO, 2016) framkommer det att bristande 

samverkan mellan hälso-och sjukvården och socialtjänsten är ett av flera riskområden som 

kan bidra till att människorna inte får den säkra och goda vården de har rätten till. Bristande 

samverkan kan leda till att en del individer hamnar mellan stolarna och det kommer inte 

finnas någon verksamhet som tar på sig ansvaret över att hjälpa dem. Samverkan är 

nödvändig för att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer ska fungera, men även för att 

minska merarbetet och säkerställa att den hjälpsökande får hjälpen hen behöver. Ett 

fungerande samverkan är särskild viktigt i ett tidigt stadium eftersom det är just då de 

hjälpsökande är mest motiverade till att ta emot hjälpen (IVO, 2016). 

2.4 Vikten av ett gott bemötande 

Ett gott bemötande har en positiv påverkan på den professionellas samarbete med klienten, 

vilket i sin tur resulterar i att förutsättningarna för en god vård ökar. Allians mellan den 
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professionella och klienten har en stor betydelse när behandlingsarbetet handlar om att 

förändra beteenden, men även i all annan behandling. Det är viktigt att klienten känner att hen 

bemöts med respekt och empati samt att den professionelle har den kompetensen som krävs 

(Socialstyrelsen, 2019).  Det finns tre olika nivåer av bemötande. Den första nivån kallas för 

systemnivå och har koppling till lagstiftning och regler som styr verksamheten. Den andra 

nivån kallas för verksamhetsnivå och har koppling till traditioner och rutiner som finns på 

arbetsplatsen. Den sista nivån kallas för individnivån och fokuserar på mötet mellan de 

professionella och klienter (Socialstyrelsen, 2019). 

Det faktum att det byråkratiska förhållningsättet dominerar påvisas även i Halls (2001) studie 

där hon undersökte hur bemötandet mellan socialarbetare på försäkringskassan och deras 

klienter fungerar. Studien handlade inte om klienter med missbruksproblematik, men berör 

fortfarande sociala arbetet och personer som är i behov av samhällets hjälp och insatser. I 

studien framkommer det att i majoriteten av möten var de professionella och klienterna nöjda 

med samarbetet och klienterna kände sig respekterade och sedda av socialarbetaren. I de 

möten där det inte fungerade, dominerade den byråkratiska sidan, vilket resulterade med att 

klienterna kände sig illa bemötta och objektifierade.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Förväntningar på socialarbetare 

Socialarbetare är i behov av att känna till och ha kunskaper om missbrukets fysiologiska, 

fysiska, sociala och familjära dimensioner. Bekantskap med de olika stadierna av missbruk – 

vilket bland annat inkluderar användandet av olika substanser, dess konsekvenser med mera – 

påverkar vilken hjälp klienten kommer att få samt valet av passande insatser (Cook, 1997). 

Vidare är kommer förståelsen för missbrukets effekter och förståelsen för termerna som är 

kopplade till behandlingen av ett missbruk som exempelvis återfall, återhämtning med mera 

ge socialarbetaren större kunskap kring klientens missbruk. Detta kommer underlätta 

socialarbetarens samarbete och kommunikation med andra aktörer som är involverade i 

arbetet med klienten. Kunskaperna kring återfall och återhämtning är avgörande för att 

socialarbetaren ska kunna anpassa och bidra med återfallsprevention, stöd och efterbehandling 

(Cook, 1997). 

Socialarbetaren har en viktig roll när det gäller att hjälpa klienter med missbruksproblematik. 

Detta kräver i sin tur mer omfattande kunskaper hos socialarbetaren och därför krävs det att 

socialarbetaren utbildas inom missbruksområdet. Det framkommer att i dagsläget får 

socialarbetaren mindre kunskaper och utbildning kring missbruksproblematiken i jämförelse 

med tilläggsutbildningar som berör andra typer av problematik. Med tanken på att relativt stor 

del av socialtjänstens klientgrupp består av individer som har missbruksproblematik är det 

viktigt att fokus på missbruk ökar både under socionomutbildningen, men även på diverse 

arbetsplatser (Smith, Whitaker & Weismiller, 2006) Avsaknaden av tilläggsutbildning inom 

missbruksområdet upplevs vara ett problem i socialarbetarnas arbete med klienter som har 

den typen av problematik. Tilläggsutbildningar skulle underlätta arbetet med klienter som har 

ett pågående missbruk och det skulle kunna leda till ett mer effektivt arbete (Ramsey, van den 

Berk-Clark & Patterson Silver Wolf, 2015) 

3.2 Relationen mellan socialarbetare och klient 

Addiction Severity Index (ASI) och menar att det är en form av strukturerad intervju som 

används av socialtjänsten i Sverige (Engström, 2019). Den professionella ställer då frågor 

som har koppling till missbruket, men även frågor som berör klientens sociala status, 

sysselsättning med mera. ASI har ingen negativ påverkan på relationen mellan socialarbetaren 

och klienten eller på alliansen mellan dem. Socialarbetare undervärderar klienternas 

upplevelser av allians och de underskattar klienternas upplevelser av deras egen kompetens. 
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Detta innebär att socialarbetaren har svårt att särskilja sina egna känslor och upplevelser från 

klienternas. Socialarbetare uppfattar däremot när klienter har negativa känslor kopplade till 

deras möte och det brukar stämma överens med klienternas upplevelser. Det kan bland annat 

bero på att i mötet med klienten fokuserar socialarbetaren mer på att erhålla information från 

klienten och inte på att skapa en nära relation med denne, vilket gör det svårare för 

socialarbetaren att uppfatta hur och vad klienten känner under mötet (Engström, 2009). I 

Storbritannien genomfördes det en studie som fokuserade på att undersöka hur delaktiga 

personer med missbruksproblematik är i sin behandling. I studien framkommer det att det 

byråkratiska förhållningsättet påverkar den professionellas förhållningssätt gentemot klienten 

och auktoritet hos den professionelle anses ge dennes åsikt mer betydelse och tyngd i 

jämförelse med klientens åsikt. Detta kan i sin tur resultera med att den professionelle får det 

sista ordet vid beslutsfattning i klientens ärende (Fischer & Neale, 2008).  

En annan förklaring kan vara att socialarbetaren har svårigheter att göra bedömningar kring 

klienternas upplevelser av allians samt klienternas upplevelser av egen kompetens eftersom 

klienterna har just missbruksproblematik. Detta eftersom enligt forskning, tenderar 

socialarbetare att visa mindre empati gentemot klienter med missbruksproblematik i 

jämförelse med patienter som har somatiska besvär. Det finns inget entydigt svar på frågan 

varför socialarbetarna lägger större märke till de negativa upplevelserna hos klienter, men det 

kan bero på att de negativa upplevelserna kan ha påverkan på samtalets gång, gör klienten 

mindre samarbetsvillig, vilket i sin tur kan försvåra utredningen (Engström, 2009). Vidare 

nämns det att evidensbaserat arbete och användning av bedömningsmanualer är viktig i 

sociala arbete, men det förutser att metoderna som används i arbetet är testade både utifrån 

socialarbetarens och klientens perspektiv (Engström, 2009). 

Ekendahl (2011) genomförde en studie kring tvångsvård och underhållsbehandling. Han 

menar att klientens individuella motivation är viktig, vilket påvisas genom att tvångsvård, 

även trots att den kräver mycket från klientens sida, inte alltid når så långt som den förväntas 

att göra. Motivationen beskrivs vara bortom socialarbetarens kontroll och det beskrivs av 

socialarbetare på två olika sätt. En del menar att klienten kan motiveras och bli delaktig i sin 

behandling och en del socialarbetare menar att det är något en klient antingen har eller inte 

har och därför kommer endast vissa klienter klara av att bli drogfria. Det tankesättet kring 

motivationen tar bort fokuset från de sociala strukturerna som kan vara orsaken till att 

klienten inte lyckas med behandlingen. I sin tur kan detta leda till att socialtjänstens och 
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socialarbetarnas ansvar i att behandlingen ska lyckas överflyttas på den enskilda individen 

(Ekendahl, 2011). 

New Public Management1 (NPM) är en form av styrning om har påverkat utformningen av 

sociala arbetet. Styrprinciper som ligger i linje med NPM fick sitt genombrott under 1980-

talet och medförde förändringar just när det gäller styrningsformer i den offentliga sektorn. 

Förändringarna påverkade socialarbetarnas arbete på så sätt att deras arbete blev mer 

byråkratisk och präglades mer av resultatstyrning och hade större fokus på effektivitet 

(Liljegren & Parding, 2010) Faktorer som har koppling till relationsskapande och 

individanpassning hamnar i skymundan och domineras istället av standardiserade 

bedömningsmallar och ett mekaniskt arbete (Ponnert och Svensson, 2016). Många studier 

påpekar dock vikten av relationen mellan socialarbetaren och klienten. Blom (2002) pekar 

exempelvis på vikten av kontinuitet i arbetet med klienten och han påpekar även vikten av att 

socialarbetaren skapar en personlig relation med klienten. Vidare menar författaren att den 

goda relationen mellan socialarbetaren och klienten kan bygga upp klientens motivation 

eftersom klienten kommer känna sig fri i relationen, vilket kan väcka vilja till förändring hos 

henne eller honom. Baresford, Croft och Adshead (2008) skriver att klienter sätter stor vikt 

vid socialarbetarens flexibilitet gällande gränser för professionalitet, de värdesätter även 

ömsesidighet och öppenhet i relationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 NPM är form av styrning som sätter stor vikt vid rationalisering, ökad effektivitet samt 
strukturella förändringar. Fokus läggs även på kommunikationen inom organisationen och 
införandet av rutiner, vilket kan öka det administrativa arbetet (Avby, 2018).  
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4. Teoretisk ram 

I denna del redogörs för tre teorier som anses vara behjälpiga i förståelsen av empirin. 

Dessa teorier är Honneths teori om erkännande, Goffmans teori om intrycksstyrning och den 

nyinstitutionella teorin med fokus på de institutionella logikerna. Teorierna förklarar fenomen 

på olika nivåer där de institutionella logikerna kan ge förklaringar på 

samhällsnivån, Goffmans teori kan vara behjälplig vid förklaringar på gruppnivå 

och Honneths förklaringsmodell utgår från individnivån. Teorierna skiljer sig från varandra 

innehållsmässigt där Honneths och Goffmans teori fokuserar mer på den mänskliga 

interaktionen. Teorierna förklarar hur interaktionen och förhållningsättet gentemot den individ 

vi möter kan påverka denne, vilket i det fallet kommer vara klienter som utvecklat ett 

missbruk. Nyinstitutionella teorin fokuserar mer på institutionella förhållanden och kan 

förklara varför socialarbetare agerar som de gör i arbetet med klienter som har 

missbruksproblematik.   

4.1 Nyinstitutionell teori och institutionella logiker 

Tankarna kring institutionella teorin växte under 1900-talet och byggde på tanken att 

organisationens styrning påverkas av omgivningen och de intressen som råder runt omkring 

och att istället för att välja det rationella handlingsättet följer organisationer istället de 

formella och informella reglerna. Organisationer och dess styrning påverkas av andra 

organisationer och genomgår förändringar för att anpassa sig till omgivningen. Samtidigt 

påverkar organisationerna även sin egen omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Nyinstitutionell teori är den senare formen av den institutionella teorin. Denna utveckling 

kom vid slutet av 1970-talet och fokuserar mer på organisationsstrukturer. Grundtanken i 

teorin är att organisationer som tillhör en institutionell miljö måste skilja mellan teknologin, 

det vill säga det arbetet som utförs i organisationen och den formella strukturen som visas för 

dem som inte tillhör organisationen (Levin, 2016). Linde (2016) beskriver institutionella 

logiker som en del av den nyinstitutionella teorin. De institutionella logikerna kan beskrivas 

som organiserande principer. De organiserande principerna berör symboliska konstruktioner, 

men även handlingsinriktade praktiker (konkreta handlingar). Institutionella logiker fungerar 

alltså som ett ramverk för hur organisationer och individer som tillhör dem kan agera 

eftersom det begränsar deras mål och medel. En och samma organisation kan påverkas av 

flera olika logiker med tanke på att det kan finnas flera yrken inom organisationen och alla 

kan utgå från en egen institutionell logik. Vid exempelvis samverkan med andra verksamheter 
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och aktörer kan organisationen också påverkas av andra logiker eftersom det inte är 

förutbestämt vilken institutionell logik som ska användas i den specifika situationen (Linde, 

2016).  

Det finns ett flertals institutionella logiker inom en organisation, men i denna uppsats kommer 

fokus särskilt ligga på två logiker. De två logikerna kallas för korporationslogiken och 

professionslogiken och dessa har tendens att gå emot varandra. Logikerna kan vara till hjälp 

vid tolkningen av intervjupersonernas organisatoriska förutsättningar, främst gällande 

arbetsplatsernas styrningsform. Korporationslogiken och professionslogiken kan exempelvis 

visa ifall intervjupersonernas verksamheter styrs mer av effektivitet och de ekonomiska 

vinsterna eller om de fokuserar mer på kvaliteten av sina insatser. Thornton, Ocasio och 

Lounsbury (2012) skriver att inom korporationslogiken ligger fokuset på den hierarkiska 

ordningen, effektiviteten och den ekonomiska tillväxten. Det är ledningen som bestämmer 

över strukturen inom organisationen. Arbetsuppgifterna bygger på rutin och styrs av olika 

kontrollmekanismer för att uppnå den önskade effektiviteten. Det är medarbetarens position i 

hierarkin som avgör dennes status och det är medarbetarens yrkestitel som avgör dennes 

identitet.  

Professionslogiken bygger på att personens yrke formar dennes beteenden, värderingar med 

mera. Medarbetaren identifierar sig ofta med sitt yrke och har ofta som syfte att förbättras i 

sin yrkesroll. Målet är att bli betraktad som en professionell och kvalificerad tjänsteman. 

Legitimiteten vilar på den anställdes expertis och påverkar hur denne betraktas av andra inom 

organisationen. Det är alltså enligt denna logik den individuella yrkeskunskapen som ger den 

anställde auktoritet och inte yrkestiteln. Organisationer som utgår från denna form av logik 

brukar ha en mer informell struktur och det finns inte heller några formella 

kontrollmekanismer. Det är medarbetarna som präglar styrningen i organisationen (Thornton, 

Ocasio & Lounsbury, 2012) 

Sahlin-Andersson (1994) framför kritik mot nyinstitutionell teori och menar att denna 

framhäver en hierarkisk ordning och det framhävs att ”mikro-enheter” som exempelvis 

organisationer eller enskilda individer anpassar sig till institutioner som skapas på 

makronivån. Kritikerna till teorin menar att det är problematiskt att inte veta om 

organisationerna institutionaliseras på ett mekaniskt sätt eller om det är organisationerna som 

på ett strategiskt sätt väljer att anpassa sig till kraven från utsidan (Sahlin-Andersson, 1994). 

Personligen anser jag dock att teorin kan hjälpa vid analys av socialarbetarnas organisatoriska 

villkor och hur de påverkar deras arbete med klienter. 



12 
 

4.2 Goffmans teori om ”intryckstyrning”’ 

Goffman (2014, org. 1974) utgår från det dramaturgiska perspektivet när han beskriver 

människors interaktion med varandra och menar att interaktionen kan jämföras med en teater. 

Intryckstyrning innebär att individerna agerar och beter sig på ett visst sätt för att påverka 

andras intryck av dem. Individen kan jämföras med skådespelaren på en teater vars handlingar 

och agerande är själva föreställningen. Skådespelaren försöker styra och kontrollera åhörarnas 

uppfattning av honom, precis som en person gör när hen interagerar med andra människor. 

Goffman (2014, org. 1974) beskriver två olika sätt för att ge intryck. Det ena sättet kallas för 

”give expression” och handlar om den verbala kommunikationen, det vill säga de verbala 

symbolerna som individen använder för att förmedla informationen. Det andra sättet kallas för 

”give off expression” och handlar om uttryck en individ överför. Det handlar bland annat om 

kroppsspråk och känslouttryck. Dessa två sätt stämmer inte alltid överens och det kan hända 

att en individ inte gör som hen säger eller tvärtom. De verbala uttrycken individen sänder kan 

oftast kontrolleras men de överförbara uttryck som just bland annat kroppsspråk går inte att 

kontrollera i samma utsträckning. När de överförbara uttrycken inte stämmer överens med de 

uttryck en individ sänder påvisar det bristerna i kommunikationsprocessen och kan resultera 

med att individen uppfattas som mindre pålitlig (Goffman, 2014, org. 1974). 

Vidare beskrivs det dramaturgiska förverkligandet. Det handlar om att en individ övertygar 

lyssnaren om att hen är pålitlig och att det den uttrycker och förmedlar är riktigt. Det är därför 

viktigt att informationen denne förmedlar är tydlig och begriplig för andra, det vill säga att 

hen anpassar sig till situationen. Ett annat begrepp som används inom teorin är idealisering. 

Det handlar om att en individ omformulerar sina uttryck, vilket kan jämföras med att 

skådespelaren anpassar framträdandet så att den möter omgivningens förväntningar. Individen 

har som avsikt att förmedla något som är allmänt idealiserat och för att det idealiserade 

uttrycket ska accepteras som verklighet måste den gå i linje med samhällets förväntningar. 

Det är viktigt att individen har förmågan att kontrollera sina impulser när hen interagerar med 

andra. Det råder brist i överstämmelsen mellan individens ”mänskliga” jag och det jaget som 

är resultatet av socialisationsprocessen. När en individ interagerar med andra är det viktigt att 

impulser från dennes ”mänskliga” jag behärskas i syfte att agera enligt samhällets givna ramar 

(Goffman, 2014, org. 1974). Ett annat begrepp som används i teorin är begreppet ”fasad” och 

det syftar på inramningen och den personliga fasaden. Inramningen är bunden till den för 

ändamålet specifika platsen och handlar om bland annat möbler, rekvisita med mera. Den 

personliga fasaden är något som av omgivningen identifieras med den agerande individen och 
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det kan exempelvis vara kläder. Fasaden kan vidare delas upp i uppträdanden och manér och 

dessa förväntas stämma överens med varandra. Uppträdandet syftar på statuset den agerande 

vill förmedla och manér handlar om den agerandes roll i den specifika situationen. Fasaden 

skapas inte av individen utan väljs ut i den specifika situationen, vilket kan i sig vara 

problematiskt då den agerande inte alltid har vetskap om vilken fasad som är mest passande 

för den specifika situationen (Goffman, 2014, org. 1974). 

Eriksson (2007) framför viss kritik riktad till Goffmans teori, han påpekar bland annat att 

Goffman studerar interaktioner mellan människor som inte känner varandra och på det viset 

bortser från interaktioner mellan människor som redan känner varandra. Enligt kritiken ser 

interaktioner olika ut beroende på om individerna känner varandra eller inte, individer som 

känner varandra har redan ett ”stabilt” bild av den andre. Personer som inte känner varandra 

försöker däremot etablera positioner, skapa intryck av varandra med mera. Med grund i detta 

menar han att det kan vara problematiskt att analysera vardagliga interaktioner med hjälp av 

Goffmans teori (Eriksson, 2007). Det ovan nämnda är en del av kritik som riktas mot 

Goffman, men personligen anser jag att teorin kan vara användbar i analysen av studiens 

resultat. Teorin kan fungera som förklaringsmodell till interaktionen mellan socialsekreteraren 

och klienten och kan ge en förklaring till hur socialsekreterarens förhållningsätt kan påverka 

handläggningsprocessen med mera. 

4.3 Honneths teori om erkännande 

Honneth (2003) skriver att ett flerdimensionellt erkännande från omgivningens sida är av vikt 

för individen och ger denne möjlighet att utveckla en positiv relation till sig själv, men 

framförallt ger möjligheten att skapa en egen personlig identitet. Dessa aspekter är viktiga för 

att möjliggöra för individen att uppnå självförverkligande. Strävan efter andras erkännande 

kan jämföras med en typ av moraliskt motiverad kamp. Bristen på andras erkännande kan 

därför jämföras med moraliska kränkningar. Individen är i behov av omgivningens 

bekräftande reaktioner för att denne ska kunna utveckla och bevara den positiva relationen till 

sig själv. När en person bemöts och behandlas med förakt påverkar det dennes självrelation på 

ett negativt sätt och dennes process av utvecklandet av sin personliga identitet kan avstanna. 

Detta kan beskrivas just som en moralisk kränkning, vilket påverkar individens 

handlingsförmåga.  

Honneth (2003) beskriver att det finns tre typer av erkännande och det finns ett 

spänningsförhållande mellan dem. Den första typen av erkännande kan kopplas till omsorg 
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och kärlek och bygger på att människorna tar hänsyn till varandras behov. Den andra typen av 

erkännande handlar om individernas rätt till likabehandling och deras rätt till att uppfattas som 

icke-avvikande och moraliskt medvetna. Den typen av erkännande benämns därför som det 

rättsliga medvetandet. Den tredje typen av erkännande kan kallas för solidaritet, medan 

Honneth (2003) benämner det som ”den statliga sedlighetsfären”. Den typen av erkännande 

handlar om att människorna i en gemenskap visar varandra ömsesidig uppskattning eftersom 

de är medvetna om att varandras egenskaper och förmågor bidrar till reproduktionen av 

samhällets ordning. Det är svårt att avgöra vilken av dessa typer av erkännande som ska 

användas i en specifik situation och individen måste själv avväga vilken typ av erkännande 

som ska ha företräde. Det finns dock en aspekt som alltid ska företräde och det är rätten till 

autonomi.  

Det finns en del kritik gentemot Honneths teori. Det finns en del personer som anser att teorin 

om erkännande lägger ansvaret på den enskilda individen och betonar den enskildes egna 

ansvar där missförhållanden och orättvisor förklaras på individnivå. Med koppling till detta 

påpekas det att Honneth inte tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka den enskildes 

situation så som bland annat klasstillhörighet och allmänna samhällsstrukturer. Vidare menar 

kritikerna att en sådan förklaringsmodell kan bidra till att statens ansvar gällande 

upprätthållandet av samhällsstrukturen och de missförhållandena som har samband med den 

rådande samhällsstrukturen förskjuts på den enskilda individen. Detta menar kritikerna kan 

begränsa förklaringsvärdet av teorin (se exempelvis Fraser, 2001; Garret, 2010). Jag kan 

förstå kritikernas perspektiv om att teorin skulle kunna ge förklaringar även på andra nivåer, 

exempelvis makronivån, men jag anser att teorin är relevant för min studie. Teorin kan hjälpa 

mig att få en bild av hur socialarbetare bemöter sina klienter, det vill säga om de ger 

erkännande till sina klienter, om de hjälper klienterna att uppnå erkännandet, vilket i långsikt 

kan förbättra klienternas självbild. 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för studiens tillvägagångsätt och metod med syftet att 

tydliggöra arbetsprocessens alla steg. I avsnittet beskrivs bland annat studiens 

vetenskapsteoretiska grund, förförståelsen samt metoder för insamling, bearbetning och 

analys av forskningsmaterial. 

5.1 Vetenskapsteoretisk grund 

Studien bygger på att skapa en förståelse kring socialarbetarnas arbete och förhållningssätt 

gentemot klienter med ett alkohol- och narkotikamissbruk. Fokus ligger på tolkning av 

socialarbetarnas upplevelser av sitt arbete för att sedan skapa förståelse kring socialarbetarnas 

arbete med klienter som har missbruksproblematik fungerar. Studiens vetenskapsteoretiska 

grund har därför inspirerats av hermeneutiken. Hermeneutiken bygger på det kvalitativa 

forskningsidealet och det läggs stor vikt vid tolkningar av individen samt dennes miljö och 

omgivning. Förståelsen av ett fenomen är också viktigt eftersom vikten ligger på att söka efter 

betydelser som hjälper att förstå människornas redogörelser, handlingar med mera 

(Andersson, 2014). En annan viktig faktor inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. 

Detta handlar om att utifrån pendlandet mellan delar och helheter skapas tolkningar och 

förståelse för ett visst fenomen. Det är därför viktigt att förstå kontexten kring det sociala 

fenomenet och inte enbart det specifika fenomenet (Ödman, 2016).  Förförståelsen är också en 

viktig aspekt av hermeneutiken och det handlar om forskarens egna upplevelser av det 

studerade fenomenet. Förförståelsen kan öka möjligheten att skapa en förståelse för 

fenomenet, men det kan även begränsa studien då det kan påverka forskarens slutsatser, sättet 

hen använder för att ställa frågor med mera (Ödman, 2016). I nästa stycke kommer jag 

redogöra för min egen förförståelse.  

5.2 Förförståelse  

Vid valet av syfte och frågeställningar utgick jag från mina erfarenheter av arbetet med 

personer som har missbruksproblematik. Under min tid som vårdbiträde på Beroendecentrum 

i Örebro mötte jag klienter som hade olika upplevelser av socialtjänsten och hjälpen de har 

erhållit därifrån. Det förekom positiva åsikter gällande hjälpen patienterna erhöll, men 

majoriteten av patienten vad missnöjda med sin kontakt med socialtjänsten och hjälpen de 

hade fått. Det är möjligt att jag som socionom kommer arbeta på socialtjänsten med liknande 

frågor i framtiden. Den möjligheten ökade mitt intresse i missbruksområdet, det var även 
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därför jag bestämde mig för att undersöka hur arbetet med personer som har ett missbruk 

uppfattas utifrån socialarbetarnas perspektiv.  

5.3 Sökning av tidigare forskning 

Vid sökandet efter tidigare forskning valdes metoden som Booth, Papaioannou och Sutton 

(2012) kallar för ”free text searching ”.  Den typen av sökning innebär att det skrivs on fri text 

i sökrutan på den utvalda databasen och på det viset får fram vetenskapliga artiklar som 

innehåller de valda orden, detta antingen i sin titel eller sammanfattning. Nackdelen med 

denna typ av sökning kan vara att det kan finnas synonymer för det bestämda sökordet, vilket 

försvårar sökningen efter vetenskapliga artiklar som berör problemområdet och det kan även 

hända att en del resultat som berör problemområdet exkluderas eftersom de inte innehåller 

valda sökordet. Sökningen genomfördes med hjälp av olika kombinationer av sökord. 

Sökorden som användes är bland annat: social services addiction, social services addiction 

evaluation, social worker addiction responsibility, social worker addiction Sweden och social 

services work with substance abuse. Databasen som använder var främst Social Services 

Abstracts och frambringade en mängd relevanta studier, majoriteten av dem var nationella, 

men det fanns även en del svenska studier. Avgränsningen gjordes till artiklar som var ”peer 

reviewed” och publicerade efter året 2008, med ett undantag då en äldre studie bedömdes ha 

relevans för problemområdet. Efter att ha läst artiklarnas sammanfattningar valdes tolv 

artiklar som ansågs vara mest relevanta för studien och problemområdet. 

5.4 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie. Den 

formen av intervju handlar om att skapa förståelse kring socialarbetarnas arbetssätt och 

förhållningssätt gentemot klienter med missbruksproblematik. Detta kan kopplas till det 

Widerberg (2002) skriver om kvalitativa metoder och kvalitativ forskning. Det nämns att den 

typen av forskning handlar just om att förstå ett fenomen, detta bland annat genom att fråga 

om betydelser av olika fenomen. Bryman (2008) nämner också att kvalitativa forskningen 

betonar förståelsen av människornas tolkningar och uppfattningar av deras omgivning. Denna 

typ av metod kan därför vara till hjälp för att förstå och tolka socialarbetarnas upplevelser och 

beskrivningar av arbete med sina klienter.  
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5.5 Urval    

I sökandet efter relevanta intervjupersoner användes målstyrda urval, vilket även är en av dem 

vanligaste urvalsmetoderna inom kvalitativ forskning. Den typen av urval innebär att 

intervjupersoner som väljs ut har en direkt koppling till det forskaren anser att undersöka. 

Urvalsmetoden är en icke-slumpmässig urvalsmetod och fokuset ligger på att välja 

respondenterna på ett mer strategiskt sätt så att de ska kunna besvara undersökningsfrågorna 

(Bryman, 2008). I denne studie kontaktades intervjupersonerna via e-post och urvalsgruppen 

bestod av socialarbetare som arbetar med klienter som har någon form av alkohol- eller 

narkotikamissbruk. En del intervjupersoner kontaktades direkt på deras e-post då deras 

kontaktuppgifter kunde hittas på den specifika kommunens hemsida. Kommunerna valdes 

utifrån närhetsprincipen för att ha möjligheten att besöka och intervjua socialarbetare på deras 

arbetsplatser.  Över 20 personer kontaktades för att delta i studien och av dessa 20 var det tre 

personer som anmälde ett intresse av att delta i studien. Resterande intervjupersoner 

kontaktades på ett mer indirekt vis, först fick den specifika kommunen kontaktas och sedan 

vidarebefordrades informationsbrevet till respondenter kommunen ansåg vara passande för 

intervjun. Detta resulterade med fyra socialarbetare som visade ett intresse i deltagandet i 

studien. Sammanlagt har sju socialarbetare som arbetar med klienter som har ett missbruk 

intervjuats för studien.                                                                                                                           

5.6 Intervjuguide 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 2) som i huvudsak utgår från fyra 

övergripande teman med koppling till studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman är 

kopplade till arbetet med klienten, samverkan och samarbetet med andra aktörer samt 

socialsekreterares förhållningssätt gentemot klienten. Dessa teman är: bakgrundsfrågor, 

formella processer, samverkan och ansvarsfördelning samt informella processer. Målet var att 

skapa öppna frågor och låta respondenterna styra intervjuernas förlopp, men samtidigt hålla 

sig till teman. Detta kan jämföras med det Bryman (2008) skriver om flexibilitet och dess vikt 

vid genomförandet av en intervju. Det finns en möjlighet att skicka intervjuguiden till 

respondenterna innan intervjun så att de ska kunna förbereda sig, bekanta sig med frågorna 

och fundera på svaren. I det fallet valdes det att inte skicka intervjuguiden i förväg då de 

spontana svaren förhoppningsvis kan bidra med mer äkthet och kan ge en mer realistisk och 

verklighetstrogen bild av socialarbetarnas arbete med klienter som har missbruksproblematik. 

Intervjupersonerna fick däremot ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) med information 
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om vilka teman som skulle beröras under intervjun, vilket kunde underlätta deras 

förberedelser.  

5.7 Insamlingsmetod 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer med socialarbetare som arbetar med klinter med 

missbruksproblematik. En intervju skedde via telefon och de resterande sex var personliga 

intervjuer där jag besökte socialarbetarna på deras kontor i tre kommuner. Kommunerna 

döptes om till kommun A, kommun B och kommun C. Kommunerna döptes om eftersom det 

inte bedöms vara relevant eller nödvändigt för studien att redovisa för kommunernas namn.  

I nedanstående tabell (tabell 1) redogörs för kommun, antal invånare, antal intervjupersoner 

samt typ av intervju. Antal invånare anges för att ge läsaren en bild av storlek på kommunen. 

Antal intervjupersoner och intervjutyp anges för att visa läsaren hur fördelningen mellan 

intervjupersoner och typer av intervjuer ser ut.  

Tabell 1. 

Kommun och antal invånare Antal intervjupersoner Typ av intervju 

Kommun A (ca. 150 000 

invånare) 

3 1 telefonintervju, 2 

personliga intervjuer. 

Kommun B (ca. 100 000 

invånare) 

2 2 personliga intervjuer  

Kommun C (ca. 10 000 

invånare) 

2 2 personliga intervjuer 

 

Intervjupersonerna skrev på en samtyckesblankett (se bilaga 3), där sex personer skrev på en 

samtyckesblankett personligen och en av intervjupersonerna gjorde det via e-post då vi inte 

träffades personligen. Intervjuerna spelades in med respondenternas samtycke och de tog 

mellan 30 och 70 minuter. Slutligen transkriberades intervjuerna för att underlätta analysen av 

materialet. 

Den semi-strukturerade formen av intervju gav respondenterna möjligheten att svara fritt på 

frågorna och för intervjuaren fanns möjligheten att anknyta till svaren och ställa 

fördjupningsfrågor (se t. ex Bryman, 2008). I studien användes en intervjuguide (se bilaga 2) 

men flera olika teman, frågorna som formulerades var öppna med fokus på socialarbetarnas 

synpunkter, tolkningar och upplevelser. 
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5.8 Bearbetning och analys 

Vid analysen av materialet användes en tematisk analys. Tematisering handlar om att koda 

och strukturera det insamlade materialet med hjälp av kodning (Lindgren, 2014). De inspelade 

intervjuerna transkriberades för att inte missa någon viktig information. Sedan kodas 

materialet utifrån dem på förhand utvecklade teman, samma teman som inkluderas i 

intervjuguiden. Teman utvecklades med hjälp av bland annat tidigare forskning där både 

samverkan och de formella och informella processer nämns med koppling till socialarbetare 

som arbetar med missbruksärenden. I analysen användes även meningskoncentrering, det vill 

säga omformulering av det insamlade datamaterialet till kortare och mer kompakta 

formuleringar. Vidare användes även meningstolkning som handlar om att tolka det som sägs 

på ett mer indirekt sätt under intervjun, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan bidra 

till en större förståelse för intervjupersonernas berättelser. Abduktion användes också i 

analysen eftersom det är ett förhållningsätt som ger möjlighet för förståelsen att växa 

succesivt fram utan att avvisa varken teorierna eller det insamlade data (Lindegren, 2014). 

Denna typ av bearbetningsmetod och analysmetod användes med tanken på att det 

överensstämmer med det hermeneutiska perspektivet som då är inspirationen för den 

vetenskapliga grunden i denne studie. Den typen av bearbetning ger möjlighet till att precis 

som i den hermeneutiska cirkeln växla mellan delar och helhet, det ger även möjlighet till 

skapandet av tolkningar under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Respondenternas 

namn och kommunernas namn fingerades eftersom den informationen inte anses vara viktigt 

för studien. Det som kan vara relevant för resultatet storleken på kommunerna, därför nämns 

antalet kommunens invånare i studien (se tabell 1).  Citaten som används i resultatdelen har 

återgetts ordagrant och med intervjupersonernas egna ord.  

5.9 Etik 

I studien tas det hänsyn till fyra etiska principer, dess är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet bygger på tanken att 

respondenterna ska informeras om syftet med studien, men de ska framförallt informeras om 

att deras deltagande i studien kan avbrytas när som helst eftersom deras deltagande i studien 

är frivilligt (Vetenskapsrådet, u.å.). I studien tas det hänsyn till informationskravet genom att i 

förväg skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till de berörda. Informationsbrevet 

innehåller information om studien, bland annat gällande studiens syfte och teman som ska 

beröras under intervjun. Den innehåller även information om respondenternas om att 

respondenternas medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Innan intervjun 
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genomfördes upprepades samma typ av information igen ifall intervjupersonerna hade glömt 

eller missat att ta del av informationsbrevet. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska samtycka ifall de vill delta i studien eller inte 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Respondenterna visade sitt samtycke gällande deltagandet i studien 

genom att först via e-post visa ett intresse av att delta i studien för att sedan precis innan 

genomförandet av intervjun skriva på en samtyckeblankett (se bilaga 3). Respondenterna gav 

även ett samtycke till inspelning och transkribering av intervjuerna. Konfidentialitetskravet 

handlar om att allt information som har koppling till respondenterna, bland annat deras 

personuppgifter inte får röjas och de ska skyddas från att obehöriga personer ska få åtkomst 

till dem. Nyttjandekravet handlar om att materialet som samlas kring studiens respondenter 

får inte nyttjas till andra syften är för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). I studien 

används fingerade namn för respondenter och kommuner de arbetar på, detta med 

respondenternas vetskap. Detta för att respondenterna och kommunerna inte ska kunna 

identifieras, ingen olämpliga fick ta del av uppgifterna, inspelningarna eller transkriberingen, 

detta just med hänsyn till konfidentialitetskravet. I enlighet med nyttjandekravet används det 

insamlade materialet endast till D-uppsatsens syfte. 

En annan etisk aspekt som ska tas i beaktande är konsekvenserna av att medverkan i studier 

och vad detta kan medföra för respondenterna. Det kan ibland hända att medverkan i en studie 

kan skada respondenten eller gruppen denne representerar, exempelvis gruppen 

socialarbetare. Det kan även hända att respondenten berättar mer under en intervju än vad den 

hade avsikt att göra, därför är det viktigt att intervjuaren inte är förföriskt i sitt samtal med 

respondenten. Med grund i detta är det viktigt att frågorna som ställs under intervjun är 

välgenomtänkta. (Kvale & Brinkman, 2014). I denna studie tas det hänsyn till det 

ovannämnda, frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) var så öppna som möjligt, det sågs även 

till att de inte ska vara inkräktande med mera. Under intervjun fick respondenterna svara fritt 

på frågorna och skulle det hända att de inte vill svara på en fråga behövde de inte göra det.  

5.10 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Reliabilitet och validitet kan vara till hjälp vid mätningen av forskningskvaliteten, men dessa 

är mer anpassade till kvantitativ forskning än till kvalitativ forskning. Tillförlitlighet är 

däremot ett kriterium som passar just för kvalitativ forskning och den består av trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och den så kallade möjligheten att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet bygger på tanken att det är viktigt att försäkras sig att forskningen inte bryter 
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mot reglerna som finns för forskning. Användandet av olika metoder och teorier kan öka 

trovärdigheten (Bryman, 2008). I denna studie användes olika teorier och metoder för att öka 

trovärdigheten, det sågs även till att reglerna för forsning skulle följas. Pålitlighet handlar om 

att det ska redogöras för hela forskningsprocessen, det handlar bland annat om beskrivningen 

av urvalsmetoden, de olika stegen vara datainsamling med mera (Bryman, 2008). I studien tas 

det hänsyn till kriteriet och det finns särskilda avsnitt i studien som redogör för de olika 

stegen i forskningen.  

Överförbarhet bygger på tanken att studiens resultat ska hålla även i andra kontexter och 

andra tidpunkter, därför är det viktigt att alla stegen i forskningen beskrivs (Bryman 2008).  I 

studien deltog sju socialarbetare som arbetar med missbruksärenden. Det är viktigt att ta i 

beaktning att studiens resultat inte kan generaliseras eftersom socialarbetare som intervjuades 

inte representerar alla socialarbetare i Sverige. Studien innehåller däremot täta beskrivningar 

som kan vara användbara vid bedömningen av överförbarheten. Möjligheten till att styrka och 

konfrontera handlar om att forskaren ska i den mån det är möjligt vara objektiv och inte låta 

egna värderingar påverka studien (Bryman, 2008). Som tidigare nämnts fanns det en viss 

förförståelse från min sida som kunde påverkat studiens gång, men jag har varit noga med att 

vara så objektiv som det är möjligt genom att ställa öppna frågor till respondenterna och 

diskutera mina beslut med min handledare. 
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6. Resultat och analys 

I denna del av studien kommer det insamlade materialet att redovisas och det kommer stödjas 

med citat från respondenter. Insamlingsmaterialet kommer delas upp i olika rubriker och 

underrubriker. Vidare kommer insamlingsmaterialet att analyseras med hjälp Honneths teori 

om erkännande, Goffmans teori om intrycksstyrning och den nyinstitutionella teorin med 

fokus på institutionella logiker.  

6.1 Presentation av intervjupersoner  

De nedan presenterade intervjupersonerna arbetar inom socialtjänsten i tre olika kommuner. 

Kommun A består av cirka 150 000 invånare och har en arbetsgrupp på cirka 20 

socialsekreterare som arbetar med klienter som har missbruksproblematik. Anna, Bella och 

Calle arbetar som socialsekreterare i kommun A. De arbetar med individer som är över 18 år 

gamla och har någon form av alkohol eller-narkotikamissbruk. Anna har arbetat i cirka 8 år, 

Bella i lite över 1 år och Calle har arbetat i cirka 9 år 

 

Kommun B består av cirka 100 000 invånare och i kommunen finns det cirka 16 

socialsekreterare som arbetar med missbruksfrågor. Diana och Emma arbetar som 

socialsekreterare i kommun B och deras klientgrupp består av klienter som är över 25 år. 

Diana har arbetat i cirka 2 år och Emma har arbetat i cirka 14 år. Intervjupersonerna beskrev 

att deras arbete bygger på att ta emot anmälningar och ansökningar från personer med 

missbruksproblematik och sedan göra utredningar, bedömningar, besluta kring relevanta 

insatser och följa upp dem 

Kommun C består av cirka 10 000 invånare och har 3 socialsekreterare som arbetar med 

utredningar av klienter med missbruksproblematik. Filippa och Gunilla arbetar som 

socialsekreterare i kommun C och de arbetar med vuxna som är över 20 år. Deras målgrupp 

består inte enbart av klienter som har någon form av missbruksproblematik, men även med 

andra klienter som har andra typer av sociala problem såsom hemlöshet och våldsutsatthet, så 

länge det inte rör ekonomifrågor Filippa har arbetat med missbruksärenden i cirka 8 år och 

Gunilla i cirka 11 år. 
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6.2 Intervjupersonernas arbetsuppgifter 

Majoriteten av intervjupersoner har socionomutbildning eller en utbildning som motsvarar 

socionomutbildning, exempelvis missbrukarvårdsprogrammet, vilket senare gjordes om till 

socionomprogrammet.  De har även tilläggsutbildning via arbetet i bland annat Addiction 

Severity Index-intervju (ASI-intervju) och motiverande samtal (MI). Majoriteten 

intervjupersoner har däremot ingen fördjupad utbildning relaterad till missbruk utan utgår dels 

från dem kunskaper de har fått på sina tidigare arbetsplatser, dels från sina beprövade 

erfarenheter. Arbetsuppgifterna är varierande, men består främst av myndighetsutövning där 

intervjupersonerna utreder klienternas behov och sedan bedömer vilka hjälpinsatser som ska 

tillämpas. Arbetet innefattar även uppföljning och i vissa kommuner utvärdering av insatser. 

Intervjupersonerna beskriver att arbetet ser olika ut från dag till dag, men påpekar att det 

består främst av klientbesök, telefonsamtal, samverkan med andra aktörer och dokumentation. 

Emma beskriver sina arbetsuppgifter enligt nedanstående: 

Jag jobbar med myndighetsutövning och det är ju utredning och sen så är det ju att följa upp 

insatsen så jag jobbar med ansökan, anmälan och sen så är det ju utredning, följa upp 

insatsen...väldigt enkelt förklarat på myndighetsfråga och då har vi en tvångslag också 

(..)väldigt mycket handlar om bemötande, det är jättemycket att bemöta folk i det här jobbet 

och det är en stor nyckel till framgång vill jag påstå. - (Emma, kommun B) 

Filippa beskriver sin arbetsdag och berättar: 

Jag har ju min lista med mina personer som jag arbetar med så egentligen en vanlig arbetsdag 

handlar om att lägga upp arbetet, vilka klienter kommer jag jobba med idag, vilka kommer jag 

träffa för samtal, vilka ringer jag till, vilka kommer det olika handlingar för, så gör ju vi, vi 

bokar besök utifrån våra personer vi arbetar med. - (Filippa, kommun C) 

Detta skulle kunna tolkas som att de professionella beskriver institutionella logiken som råder 

på deras arbetsplatser när de beskriver sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan likaväl 

vara konkreta handlingar som är tillåtna i den angivna organisationen. Det kan även vara så 

att socialarbetarna är omedvetna att handlingarna de beskriver kan ha påverkan och till och 

med begränsar deras arbete. För dem är dessa handlingar naturliga och hör till arbetet, men 

vid en närmare anblick går det att notera att sättet de arbetar utgår från den rådande 

institutionella logiken.                                                                                                                       

 

Det ovannämnda ligger samtidigt i linje med det Smith et al. (2006) och Ramsey et al. (2015) 

skriver om vikten av relevant utbildning. Majoriteten av intervjuade saknar fördjupad 

utbildning gällande missbruk och enbart vissa har haft någon form av tilläggsutbildning. Med 
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grund i detta kan det anses att socialarbetare skulle kunna bidra med ännu bättre lösningar till 

klientens problematik om de fick möjligheten att ta del av mer fördjupad utbildning relaterat 

till missbruk. Vidare kan det anses att ASI är en lämplig metod för att göra en bedömning 

kring klienternas situation då i Engströms (2009) studie framkommer det att ASI inte påverkar 

relationen mellan den professionelle och klienten.  

6.3 Formella processer 

6.3.1 Handlingsutrymme kopplat till lagar och riktlinjer 

Intervjupersonerna är överens om att SoL och LVM är de övergripande lagen som styr deras 

arbete. I kommun A finns något som kallas för delegationsordning, vilket innebär att de 

socialsekreterare som har arbetat längre än 6 månader kan ta vissa beslut, de som har arbetet i 

över 2 år kan ta andra beslut. Det finns även en gruppledare som kan ta beslut utöver 

socialsekreterare som har arbetet i mer än 2 år och övriga frågor som varken gruppledaren 

eller enhetschefen får ta går upp i nämnden. Anna är positivt inställd till lagstiftningen och 

delegationsordningen och menar att socialsekreterare i kommun A har ganska hög delegation 

och kan fatta många beslut själva. Bella och Calle uttrycker också att lagstiftningen har en bra 

funktion, de anser inte att det begränsar deras arbete utan att det ger möjligheten till att hjälpa 

klienterna. Anna berättar att hon lägger upp sitt arbete fritt, men handlingsutrymmet beror på 

vilken nivå det talas om: 

Ja, det beror på vilken nivå man lägger sig på, alltså jag lägger upp mitt arbete fritt genom att 

jag bokar in vilken tid jag vill ha mina besök och vilket besök jag vill ha när. Men om jag ska 

förhålla mig till lagstiftningen, det är klart att den styr på ett visst sätt, men det är ganska fri 

egentligen. - (Anna, kommun A) 

Calle och Bella har liknande upplevelser att sitt arbete och beskriver att även trots att arbetet 

är fyrkantigt när det gäller användandet av konkreta bedömningsmallar så som ASI, kan 

socialsekreteraren själv lägga upp arbetet, bestämma tiden för mötet med klienten etcetera. 

Calle och Bella upplever dock att resursbristen påverkar deras handlingsutrymme på det viset 

att de inte alltid kan ge klienten den hjälpen hen behöver, detta exempelvis gällande boenden. 

Det som skiljer sig mellan Bella och de andra två socialsekreterare i kommun A är att Bella 

har den så kallade sexmånadersdelegationen. Detta innebär att hon endast kan fatta beslut om 

interna resurser, det vill säga kommunens interna resurser men efter två år kommer hon få 

fatta beslut kring externa verksamheter och behandlingshem. Bella anser att det ibland kan 

påverka hennes arbete och säger: 
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Ja, men det kan ju göra det i de ärenden när jag har gjort en utredning och har kommit fram till 

att klientens ska ha ett behandlingshem och sen så har jag inte en medsocialsekreterare för vi 

jobbar ju med medsocialsekreterare, så har jag inte en medsocialsekreterare som har den här 

två års delegationen då måste jag ju gå och prata med min gruppledare så att hon ska stå på 

beslutet, men annars så, det är ju lätt, bara knacka på dörren, men ändå - (Bella, kommun A) 

Filippa och Gunilla uttrycker att förutom SoL och LVM har de interna riktlinjerna som 

bestäms av politikerna också en påverkan på deras arbete. Det kan då handla om hur de ska 

arbeta med sociala kontrakt, jourlägenheter med mera. Emma och Diana anser att dessa 

fungerar som en vägledning i arbetet och upplever att de är delaktiga i utformningen av 

riktlinjer. När Filippa redogör för vad hon anser om lagens och riktlinjernas påverkan på 

arbetet, beskriver hon det på det viset: 

Med det är klart, jag tänker att det som är i arbetet är ju att vårt ansvar är ju att se till att alla får 

på något sätt lika hjälp och då tänker jag att det där med lagstyrda och likaså med våra rutiner 

är till för att man ska kunna bedöma alla personer på liknande vis, kan jag tänka mig. - 

(Filippa, C-kommun) 

När det gäller handlingsutrymmet anser de att det är en svår fråga då deras handlingsutrymme 

kan ändras beroende på situation. De menar på att ibland kan de påverka när de anser att 

klienten inte får den hjälpen hen behöver och ibland känner de frustration över att det inte 

finns någon hjälp att erbjuda i kommunen. Gunilla menar att mycket påverkas av budgeten 

och säger: 

Det är självklart så at vi märker när det svänger i budgeten, hur det ser ut i stort i kommunen, 

just nu så tror jag att många kommuner har underskott i sina budgetar och det påverkar så klart 

oss på tjänstemannivå och i arbetet. Vi får ändå många signaler om att ekonomin ska tänkas på 

(..)jag kan ändå tycka att det i dagsläget funkar bra, vi får argumentera mycket och motivera 

vad är det som gör att människorna behöver det de behöver, det är mycket större krav på det 

nu.        - (Gunilla, C-kommun) 

Vidare menar de att de inte kan ta beslut kring allt, de menar att när det gäller beslut kring 

behandlingsinsatser eller behandlingshem så måste de vända sig till politikerna i nämnden 

som ska ta besluten. De uppger att det känns lite som en ”märklig” uppbyggnad kring 

beslutsfattandet då politikerna inte är socionomer och inte har någon socionomutbildning. De 

upplever att de oftast ändå gör samma bedömning och det faktum att bedömningen ska vidare 

till politikerna tar bara mer tid då det kräver ytterligare argumentation och dokumentation.  

Diana och Emma förhåller sig till samma lagar som de andra intervjupersonerna. De båda 

menar att det är lagen som styr arbetet och att de ska förhålla sig inom lagen med sitt arbete. 
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Emma upplever inga begränsningar med lagstiftningen och tycker att hon har relativt stort 

handlingsutrymme. Det enda som hon anser kan begränsa hennes arbete rör ekonomiska 

resurser, men samtidigt menar hon att det är hennes ansvar att se till att göra bra utredningar 

och argumentera för att klienterna ska få de insatserna de behöver. Diana uttrycker att det är 

cheferna som ska ta beslut kring externa insatser så som behandlingshem på hennes 

arbetsplats. Hon är nöjd med sitt handlingsutrymme och anser att det fungerar bra med att det 

är cheferna som ska ta beslut kring externa resurserna och hon tar de besluten som gäller inom 

hemkommunen.  

Utifrån den nyinstitutionella teorin utgår socialarbetarna i de olika kommunerna delvis från 

korporations-och delvis den professionslogiken (se t.ex. Thornton, Ocasio & Lounsbury, 

2012). Detta kan uppfattas problematiskt då dessa logiker går emot varandra. 

Korporationslogikens fokus ligger på effektivitet och det är ledningen som bestämmer hur 

organisationen ska styras. Den typen av styrning påminner även om det Liljegren och Parding 

(2010) nämner om NPM och dess påverkan på sociala arbetet. Utifrån vad socialarbetare 

uttrycker kring beslutsfattande och styrning på respektive arbetsplats är det ledningen som 

bestämmer hur organisationen ska styras. Socialarbetare utgår från de angivna riktlinjerna och 

håller sig inom dessa ramar, vilket gör att de inte alltid kan erbjuda klienten en specifik insats 

då resurserna eller budgeten inte tillåter. Detta påvisar i sin tur att organisationerna styrs även 

av ekonomiska vinster som i det fallet handlar om att vinna pengarna genom besparingar. 

Socialarbetare utgår, i den mån det är möjligt utifrån professionsetiken. Flera socialarbetare 

påpekar att det är viktigt för de att utföra ett bra arbete och de vill att alla klienter ska få lika 

hjälp samt att det är viktigt för dem att argumentera för att klienterna ska få den hjälpen de 

behöver.  

6.3.2 Handläggningsprocess och utformning av klientkontakten 

Calle, Bella och Anna berättar att handläggningsprocessen och kontakten med klienten ser 

olika ut beroende på klienten. Bella redovisar för det på det viset: 

Mm, det är ju jätteolika. De ärendena som, vad man ska säga, är klockrena ärenden är ju 

generellt sett bara 2 till 3 möten, som jag har med klienterna och sen så går det på rullande 

band så, medan där det är lite mer krångel, eller där någon går på LSS eller på psykiatrin så, då 

blir det att jag har mer klientkontakt. Vi har ju telefontider, mejl och är öppna för kontakt så 

det beror lite på klienten också. - (Bella, kommun A) 

Alla tre socialsekreterare i kommun A berättat att det sker uppföljningar under insatsens gång 

för att undersöka hur de fungerar. Tidsgränsen för en insats är på tre till sex månader och där 
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och det är under den tiden insatsen följs upp. Efter en avslutad insats avslutas även kontakten 

med klienten beroende på om ingen eftervård har planerats eller liknande. Insatserna 

utvärderas med hjälp ett speciellt bearbetat program så som Anna kallade det, men kan endast 

genomföras på insatser som har pågått längre än 30 dagar. Gällande klientens 

självbestämmande försöker socialarbetarna uppfylla klientens önskemål så långt det är möjligt 

och så länge insatserna de önskar ingår i ramavtalet. Anna beskriver sin syn på klientens 

självbestämmande på följande vis:   

Ja alltså klinten ansöker ju om det den önskar, sen utreder ju vi om vi bedömer att det är än 

lämplig insats eller inte. Men självklart så har ju klienten rätt att tänka och tycka på vad den 

behöver. Det är ju likadant där, det beror ju lite på om tankarna är realistiska eller inte.  Det 

kan skilja sig, annars så tycker ju jag att det är ganska viktigt att ha med sig klinten och dennes 

önskemål för annars är ju insatsen ganska misslyckad redan från början. - (Anna, kommun A) 

Calle och Bella berättar att tids-och resursbristen kan vara problematiskt i arbetet eftersom det 

begränsar deras tid med klienter och påverkar vilka insatser de kan erbjuda klienterna med 

mera. Anna utrycker däremot att hon inte kommer på något som kan vara problematiskt i 

hennes dagliga arbete. 

Emma berättar att i början är kontakten med klienterna tätare för att när de sedan blir 

beviljade en insats glesas ut. Hennes arbete bygger då på att följa upp insatsen, planera en 

eftervårdsbehandling med mera. Emma betonar dock att hon personligen i mån av tid brukar 

ringa upp klienter om de exempelvis uteblir från ett besök för att stämma av hur de mår, vilket 

hon menar uppskattas av klienterna. Diana berättar likaså att många av de klienterna hon 

möter är återkommande och då använder hon inte sig av någon specifik uppföljningsmetod. 

Detta eftersom kontakten är så pass tät att uppföljningen sker löpande. När det gäller klienter 

som hon träffar mer sällan beskriver hon att kontakten ser ut på det viset:  

Klienter som man inte träffar så ofta och inte har så mycket kontakt med för att det finns andra 

insatser som boendestöd till exempel där blir det mer regelrätta uppföljningsmöten för att man 

sällan träffas, skulle jag säga. - (Diana, kommun B) 

Diana och Emma beskriver båda två att kontakten med klienten upphör efter en avslutad 

insats. De båda uttrycker även att det inte finns någon utvärdering av insatser och betonar att 

de gärna hade sett att insatserna som sker på hemmaplan utvärderades. Diana anser 

exempelvis att det borde ske i fler kommuner och menar att det är viktigt att kunna utvärdera 

hur en insats matchar klienten, hur den fungerar, om den bör ändras med mera. Vidare 

redovisar Diana för klienternas självbestämmande och menar att de kan påverka och 
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bestämma relativt mycket. Emma beskriver att hon försöker arbeta mycket med MI när hon 

arbetar med sina klienter och det viktigaste är dialogen mellan henne och klienten. Hon 

påpekar att det är viktigt att klienterna påverkar sin situation i den mån de kan. Klienterna lär 

sig enligt Diana vilka alternativ som finns och hon som socialsekreterare försöker tillgodose 

deras förväntningar så långt det går, det vill säga de gör så gott de kan utifrån förutsättningar 

de har. Något hon upplever har tagit över arbetet med klienten är dokumentationen. Diana 

beskriver det så här: 

Nu har inte jag arbetat inom socialtjänsten särskilt länge, men det känns just som att det är mer 

dokumentationsstyrd, det är mycket som ska dokumenteras och allt ska dokumenteras. Det 

som att det hade blivit en förskjutning, man kanske mer skulle vilja jobba socialt än 

dokumentationsmässigt... för majoriteten av tiden är ju dokumentation upplever jag. - (Diana, 

kommun B) 

Filippa och Gunilla beskriver att i deras kommun ser kontakten med klienten ut på lite olika 

sätt. Filippa ger exempel på en typisk ärendegång och hon beskriver det så här: 

Man söker till våran mottagning (…) så dit kommer ärendena först och så fördelas det på oss, 

alltså socialsekreterare och då kan vi liksom få en ärendebeskrivning i handen och ja då har vi 

ett samråd, vi har ett ärende, vi tittar på det och om det är en ansökan om öppenvård eller 

behandling så har vi med våra behandlare och kanske redan där börjar planera (…) detta för att 

vi har ett gemensamt tänk här på socialtjänsten att när någon söker och är motiverad då är 

viktigt att möta upp med en snabb kontakt så gott det går.- (Filippa, kommun C) 

Vidare beskriver Filippa att i kommun C finns ett bistånd som heter ”öppenvård vid 

utredningstid”, vilket innebär att socialsekreterarna många gånger kan gå in med 

behandlingsinsats under utredningstid om personen har ansökt om vård. Efter att utredningen 

är klar fortsätter insatsen som redan har varit igång parallellt med utredningen. Gunilla 

berättar senare att när det gäller uppföljning så är detta också individuellt. Det händer att när 

hon är osäker ifall en insats är rätt eller inte kan hon kontakta klienten efter någon eller några 

veckor för att stämma av hur insatsen känns. Efter en avslutad insats har inte socialarbetarna 

vidarekontakt med klienten, men behöver klienten en annan typ av stöd så anordnas det på 

annan plats. Det finns inte heller någon utvärderingsmetod på arbetsplatsen då både Filippa 

och Gunilla berättar att de flesta går på sin erfarenhet när de bestämmer lämpligheten av 

insatser. Det finns dock en tanke om att utvärderingar skulle kunna vara bra, men det är inget 

nödvändigt i dagsläget. Gällande klientens självbestämmande berättar både Filippa och 

Gunilla att de upplever att klienterna har relativt mycket utrymme att bestämma och att deras 
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arbete handlar främst om att föreslå insatser i enlighet med ramavtal, men det kan hända att de 

går utanför ramavtalet när behandlingen klienten skulle önska sig inte ingår i ramavtalet. 

Utifrån det ovan nämnda går det att utläsa att kontakten med klienten ser olika ut beroende på 

klienten, men det kan tolkas som att klientkontakten är viktig för de professionella och att 

klienterna ges utrymmet att påverka sin situation i den mån det är möjligt.  Utifrån Honneths 

teori om erkännande (Honneth, 2003) ger socialarbetarna klienterna erkännande, vilket i sin 

tur påverkar och ger klienterna möjligheten att utveckla en positiv relation till sig själv. Det 

ger även klienten möjligheten att utveckla en identitet som inte nödvändigtvis kopplas med 

missbruket. Klienten kan på det viset få möjligheten att uppnå självförverkligande som i det 

fallet kan exempelvis handla om att bli missbruksfri. Det skulle även kunna tolkas som att 

erkännandet kan bidra till en mer ömsesidig relation mellan socialarbetaren och klienten, 

vilket värdesätts av klienterna (se. t.ex. Baresford, Croft och Adshead, 2008; Blom, 2002).  

6.4 Samverkan och ansvarsfördelning mellan olika aktörer 

Calle, Bella och Anna beskriver att det finns två socialsekreterare som är ansvariga för varje 

ärende, men det är inte alltid samma socialsekreterare som arbetar ihop utan de roterar. 

Socialarbetare redogör för samverkan med bland annat polisen, beroendecentrum, LSS med 

mera. Alla de anger att samverkan fungerar olika bra beroende på med vilken aktör, 

samverkan sker. Calle, Bella önskar att samverkan ska fungera bättre mellan olika aktörer och 

i deras redogörelser framkommer det att de anser att andra aktörer ”skjuter” ifrån sig ansvaret 

och klienterna hamnar istället mellan stolarna. Anna påpekar att hon skulle vilja ha fler 

planeringsdagar med andra aktörer för att förbättra samverkan. Anna redovisar för samverkan 

på det viset: 

Ja, precis. Ja men det är ju också jätteolika (…) Just nu håller vi och jobbar mycket mer med 

samarbetet med LSS just för att vi upplever att det är svårigheter i dagsläget. Inte så att någon 

är motvillig till att samarbeta, men att vi inte riktigt förstår varandra och har olika 

lagstiftningar som vi utgår ifrån. Så där jobbar vi än del och har påbörjat det jobbet just nu. - 

(Anna, kommun A) 

Diana och Emma beskriver att det ser olika ut när det gäller ansvarsfördelningen. Detta 

eftersom ibland är de två och ibland är de ensamma socialsekreterare som utreder en klient. 

Det beror på vad socialsekreteraren bedömer är lämpligast. Samverkan kan bland annat ske 

med boendestödjare, sjuksköterskor, avgiftningsavdelning på sjukhuset, LVM och HVB-

hemmen, ekonomiskt bistånd, skolan, polisen med mera. Diana upplever dock att det inte 

alltid fungerar då olika aktörer har olika perspektiv på klienten och dennes problematik. Hon 
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anser att det kan handla om okunskap och liten erfarenhet av den andra professionens arbete. 

För att samverkan ska kunna förbättras behövs mer förståelse från allas sida, men Filippa 

menar att det är svårt att precisera hur det kan uppnås. Emma anser också att samverkan med 

andra aktörer kan se olika ut och hon önskar att alla var öppna för samverkan. Emma 

beskriver det bland annat så här: 

Ibland så är det så att det fungerar och ibland är det så att det inte fungerar alls, men jag måste    

nog också säga att för det mesta så fungerar det alldeles utmärkt. Och det är ju att ge och ta, så 

är det. Och jag tycker att det är viktigt för klienten att vi samverkar (…) men det är klart man 

kan inte tala om för varandra vad man ska göra (…) man måste lite på att var och en gör sitt 

jobb, man måste lita på varandra (…) ensam är stark det är ju inte sant, vissa saker är det ju så 

att de sitter ju på det och jag sitter på vissa saker...- (Emma, kommun B) 

Filippa och Gunilla berättar att de samverkan sker med både interna och externa aktörer så 

som försärkringskassam, beroendecentrum, olika typer av stödboenden och behandlingshem. 

Både Filippa och Gunilla uttrycker att samverkan med andra kommunala aktörer fungerar 

bättre än den externa samverkan med exempelvis landsting. Detta då vid den interna 

samverkan råder det mer struktur och ordning vid uppsättningen av möten med mera. Gunilla 

beskriver exempelvis att samarbetet med landstinget fungerar trögt: 

Jag tänker att landstinget och kommun där har man försökt i flera år att bygga ramar kring 

samverkan, jag vet inte varför det är så trögt liksom för, det är ju ett trögmaskineri. (…) jag 

tänker att man fortfarande kan ha olika bilder av vad som ska behandlas först. Ibland så 

hamnar vi i sådana diskussioner. - (Gunilla, kommun C) 

Både Filippa och Gunilla anser att den externa samverkan behöver förbättras och de önskar 

exempelvis att de ansvariga samverkansaktörera bidrar med snabbare hjälp och insatser och 

att samverkan ska flyta på bättre. 

Det faktum att samverkan inte alltid fungerar mellan aktörerna kan förstås med hjälp av 

institutionella logiker (Linde, 2016).  Aktörerna utgår från olika institutionella logiker och har 

därför olika syn på klientens problematik och förespråkar olika lösningar på klientens 

situation. Den typen av förklaring på brister i samverkan påvisar att skulden ska inte enbart 

läggas på de enskilda aktörerna som är involverade i ärendet. Detta eftersom det då handlar 

om den övergripande institutionella logiken som påverkar de enskilda aktörerna uppifrån och 

på det viset även påverkar deras syn på klientens problematik. Det skulle i det här fallet vara 

fördelaktigt att aktörerna tog en del av varandras logiker och försökte skapa en gemensam 

förståelse för klientens problematik.  
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6.5 Klientens helhetssituation 

Calle, Bella och Anna uttrycker att de försöker se till klientens helhetssituation när det 

exempelvis gäller boende och sysselsättning. Anna anser att det fungerar relativt bra, medan 

Calle och Bella berättar att även fast intentionen och målet är att hjälpa klienten på flera olika 

plan är inte det alltid möjligt då det råder brist på resurser. Diana och Emma anser på deras 

arbetsplats ses det till klientens helhetssituation och att det fungerar bra. Det tas hänsyn till att 

klienten har ett boende efter en avslutad behandling och även fast det ibland kan uppfattas 

som något problematiskt att hitta en bostad så hittas det någon form av bostad för klienten. 

Fokus ligger även på att klienten får någon form av sysselsättning, eftervård med mera. Emma 

utrycker att socialsekreteraren är beredd att det sällan och nästan aldrig det enbart handlar om 

missbruksproblematik hos klienten. Hon berättar att socialsekreteraren ser till att kartlägga 

helhetssituationen eftersom alla problemen klienten har hänger ihop. Emma berättar: 

Har man ingenstans att bo så är det klart att det inte lätt att blir drogfri, drogar man så är det 

inte så lätt att hitta bostad. Alltså det sitter ihop, det blir lite moment 22, men man måste jobba 

med alla de delarna. Och ibland måste man gå på vad som är det mest primära. Vad är det? Ja, 

men många gånger så är det att bli nykter och drogfri först och sen kan man ta tag i det andra, 

för jag menar det går ju inte att lösa några problem när du är drogpåverkad, det är ju inte 

jättehit så…- (Emma, kommun B) 

Calle beskriver arbetet med klientens helhetssituation på det viset:   

Avsikten, målet är att se till att allting flyter på att och att klienten får hjälp med missbruket, 

får tak över huvudet, sysselsättning med mera, det är idealbilden (…) Naturligtvis så blir det så 

att i praktiken så är det inte alltid så att det fungerar. Det är stor bostadsbrist, brist på resurser 

(…). - (Calle, kommun A) 

 

Gunilla uttrycker att på grund av att hon arbetar i en liten kommun ansvarar hon för att 

klienten ska få hjälp med fler faktorer än enbart missbruk. Detta upplever hon fungerar bra då 

klienterna inte behöver flyttas mellan olika socialsekreterare för att få hjälp med alla sina 

problem. Det kan handla om nykterhet, få tak över huvudet med mera. Filippa uttrycker 

liknande tankegångar och menar att kommunen kan erbjuda fyra olika boendeinsatser och det 

finns alltid någon typ av lösning på problemen. 

Intervjupersonernas arbete med klientens helhetssituation kan kopplas till teorin om 

erkännande (Honneth, 2003) där socialarbetare fokuserar på helhet och inte enbart på 

missbruket ger klienten erkännande. Den formen av erkännande som ges i det fallet, är den 
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första typen av erkännande som handlar om kärlek och omsorg. Socialarbetaren tar hänsyn till 

klientens behov och försöker tillgodose se dem i den mån det är möjligt. Detta har en positiv 

inverkan på relationen mellan socialarbetaren och klienten, vilket anses vara viktigt i det 

sociala arbetet (se. t.ex. Baresford, Croft och Adshead, 2008; Blom, 2002). Det märks dock att 

det finnas delade åsikter bland socialarbetare när det gäller vad klientens bör hjälpas med 

först. En del anser att missbruket bör behandlas först och att det inte är förrän klienten har fått 

hjälp med missbruket, kan hen få hjälp med de andra delarna. Detta kan sända dubbla och 

motstridiga signaler till klienten eftersom trots att socialarbetaren med ord uttrycker en sak, 

kan med kroppsspråket uttrycka något annat, vilket förklaras med Goffmans teori om 

intrycksstyrning (Goffman, 2014, org. 1974). Socialarbetaren vet då kanske att hen måste 

prioritera missbruket, men eftersom hen vill skapa en nära relation med klienten, berättar hen 

inte om detta.   

6.6 Informella processer 

6.6.1 Professionellas syn på missbruksproblematik 

Anna och Calle berättar att de tycker att det svårt att beskriva vad missbruket kan bero på och 

de uttrycker att missbruksproblematiken är väldigt komplext och att det kan bero på många 

olika faktorer, bland annat psykisk ohälsa. Emma beskriver att enligt henne beror 

missbruksproblematiken på många faktorer och hon anser att vem ska helst kan hamna i en 

sådan situation. Hon tror att mycket beror på uppväxten kopplat stabilitet, våld i nära 

relationer och psykisk ohälsa i familjen eftersom detta enligt henne sätter det djupa spår på 

individen. Samtidigt menar hon att det kan hända att en person kunde ha vuxit upp i en bra 

familj, men ändå utveckla ett missbruk då hon tänker att det hänger ihop med psykiska hälsan 

och mår någon dålig kan det hända att hen vänder sig till beroendeframkallande substanser 

som tröst. Emma berättar att hon tidigare hade kunskaper kring missbruk, men att hon har lärt 

sig ännu mer om missbruk av sina klienter. Hon menar även att hon är ödmjuk inför det 

eftersom hon utgår från tanken att hon också skulle kunna hamna i en liknande situation och 

behöva liknande hjälp. Bella uttrycker liknande tankar och beskriver det på det viset: 

Oj jag tror inte att det finns ett svar på den här frågan, men jag tror att i mångt och mycket så    

handlar det om psykisk ohälsa, att det är på många vis för att döva känslor, beteenden, 

livssituationen göra så att man mår bättre för stunden. Det tror jag är majoritetens 

grundproblem liksom. - (Bella, kommun A) 
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När det gäller Anna och Calles tankar kring missbruk innan de började arbeta med klienter 

som har den typen av problematik redogör de för att inte lade särskilt mycket tankar på det 

innan de blev missbrukssocialsekreterare. Bella berättar att hennes syn på missbruk inte har 

ändrats särskilt mycket sedan tidigare eftersom hon hade ganska mycket kunskaper kring 

missbruk. Samtidigt menar hon att hon trodde att det skulle vara svårare att motivera klienter 

än vad det är i verkligheten. Hon menar att även fast det inte alltid går hela vägen, brukar 

klienterna ta emot hjälpen som erbjuds. 

Enligt Diana finns det väldigt många delar som har betydelse för att en person inte ska ta 

droger. Hon menar att även trots att en person slutar att missbruka försvinner inte resten av 

problemen och livet kommer inte att ”lösa” sig per automatik. Diana anser att missbruket kan 

även kopplas till identitetens-och eller ensamhetsproblematiken. Hon menar även att det är 

mycket som händer i hjärnan rent biologiskt med koppling till belöningssystemet med mera. 

Diana påpekar att hennes syn på missbruk har ändrats sen innan hon började arbeta med 

klienter som har ett missbruk. Hon menar, liksom Emma, att hon har varit ödmjuk gentemot 

missbruk tidigare, men hon har blivit ännu mer ödmjuk då hon har kommit nära många 

klienter och kan med egna ögon observera hur svårt missbruksproblematiken är. 

Filippa och Gunilla beskriver liksom ovan att de anser att beroenden kan bero på flera olika 

faktorer. Det kan handla om något psykiatriskt, något fysiskt, utanförskap, social arv med 

mera. Vidare menar Gunilla att det är viktigt att betrakta missbruksproblematiken som 

sjukdom, men samtidigt lyssna på klienterna och lyssna på deras definitioner av missbruk. 

Filippa beskriver det i sin tur på det viset: 

Jag har en sådan tankemodell, men det är bara en modell, alltså det där med en 

beroendepersonlighet, alltså att man tänker att man har en ”jag-kärna”, men man har ett 

missbruk som på något sätt omger den personer och det tänker jag många gånger hjälper att 

förstå att ibland så finns det spricka till den verkliga personen som vill förändra sitt liv, som 

vill verkligen göra någonting annorlunda (...) det kan bero på att ibland man inte är särskilt 

motiverat, men det där svänger…- (Filippa, kommun C) 

Gunilla beskriver, även hon, att hennes syn på missbruk förändrades sedan hon hade praktik 

under sin utbildning till socionom. Hon menar att det var där hon lärde sig att missbruket är 

mer komplext än vad det kanske verkar. Filippa likt Gunilla beskriver att hon tidigare trodde 

att missbruket var enklare och att hennes perspektiv har ändrats sedan dess.  
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6.6.2 Professionellas förhållningssätt gentemot klienter 

Calle, Anna och Bella berättar att de försöker bemöta återkommande och nya klienter på 

samma vis. Calle och Anna uttrycker dock att det kan hända att har en förutfattad bild av 

vilken hjälp eller insats den återkommande klienten ka behöva med tanken på att de redan 

känner henne eller honom. Bella berättar däremot att hon försöker behandla nya och 

återkommande klienter på samma vis. Hon beskriver det så här: 

Nej, men jag försöker förhålla mig likadant till dem och jag försöker ha liksom den där tilltron 

till att de ska fixa det varje gång, även fast de har varit här 30 gånger så försöker jag gå in med 

tanken att den här gången så kommer det gå, och eftersom jag inte har jobbat så himla länge så 

känner jag att jag ha kvar den där positiva inställningen medans, nu säger jag inte att några av 

mina kollegor har det, men man har ju hört att den tankegången finns att… åh, han har ju gått 

här i 30 år, det kommer aldrig gå liksom, men det försöker jag hålla mig borta ifrån, jag 

försöker verkligen att gå in med inställningen att nu fixar vi det tillsammans.- (Emma, 

kommun A) 

Emma berättar att hon oavsett om hon har träffat flera eller en gång ser hon alltid till att ha ett 

gott bemötande gentemot dem. Hon vill se till att klienterna känner förtroende för henne och 

känner att de kan höra av sig till henne när det behövs. Samtidigt är hon medveten om att det 

inte alltid är lika lätt att ge ett gott intryck på alla och fånga klienternas förtroende, men hon 

försöker sitt bästa. Diana beskriver att när hon träffar nya klienter försöker hon vara 

inkännande och är mer följsam, försöker se vad som fungerar. Samtidigt menar hon att hon 

inte tror sig vara en socialsekreterare som serverar färdiga lösningar. Hon beskriver det så här: 

(…) Jag tror det här kommer funka för dig... jag är mer så här vad skulle du kunna tänka dig 

om det här? Men jag är också ganska tydlig med att säga, ja nu kör vi på din plan en period och 

funkar inte det (det säger jag ju inte i första mötet så klart, utan till klienter som jag har haft en 

period), nu har vi testat på det här ett tag och det funkar ju inte, nu vill jag att testar mina 

förslag för att se.…- (Diana, kommun B) 

Vidare menar Diana även att hon tror att hon är snällare i mötet med nya klienter, men hon i 

överlag är ingen socialsekreterare som ”bäddar saker i bomull”. Hon anser att hon är mer hårt, 

envis och ihärdigt, men menar att de flesta av hennes klienter accepterar det. Emma beskriver 

att när det gäller återkommande klienter kan det ibland kännas som att det inte finns något 

mer att göra, att ingen hjälper med mera. Hon menar att då är det särskilt viktigt att vara 

observant på små framstegen och belysa de för klienten. Vidare betonar hon även att hon tror 

på sina klienter när de säger att de komma hålla sig till något till motsatsen är bevisad. Hon 



35 
 

tillägger även att hon anser att det är precis lika viktigt att klienterna litar på henne och därför 

lovar hon dem aldrig någonting hon inte kommer kunna hålla. 

Gunilla beskriver att hon försöker vara neutral oavsett om hon träffar en ny eller en 

återkommande klient. Hon erkänner dock att det kan hända att hon styrs av fördomar när det 

gäller återkommande klienter, vilket hon menar inte är särskilt bra och att det är i sådana 

situationer det är viktigt att ta hjälp av sina kollegor. När det gäller nya klienter menar hon att 

det är enklare eftersom de är som oskrivna blad. Filippa uttrycker likt Gunilla att det kan vara 

svårt att vara neutral när klienten har varit återkommande i flera års tid. Det kan hända att hon 

då behöver arbeta lite extra på sin egen motivation.  

Något alla intervjupersoner har gemensamt är tron på att klienten kan bli hjälpt och de tappar 

inte tron på hen oavsett hur många gånger den har testat en insats och det spelar ingen roll hur 

många gånger klienten hade varit aktuell hos dem. Alla socialsekreterare är överens om att 

alla klienter förtjänar fler chanser och att de är viktigt att aldrig tappa tron på klienten 

eftersom det kan när som helt hända att klienten lyckas bli fri från missbruket.  

Både när det gäller socialarbetarnas syn på missbruk och syn på nya respektive återkommande 

klienter, kan deras uppfattningar omedvetet påverka samtalet och relationen med klienter. 

Majoriteten socialarbetare anser att missbruksproblematiken beror på bland annat på psykisk 

ohälsa eller på klienternas uppväxt. När det gäller återkommande klienter kan det vara så att 

socialarbetaren anser att denne redan vet det mesta om klienten och därför inte är lika lyhörd 

gentemot denne som socialarbetaren hade varit gentemot en ny klient. Dessa är faktorer som 

kan undermedvetet påverka samtalet mellan socialarbetaren och klienten. Det kan hända 

exempelvis att socialarbetaren omedveten tillskriver klienten vissa egenskaper, bland annat att 

denne lider av psykisk ohälsa och därför inte tar hänsyn till det klienten berättar själv. Intryck 

denne omedvetet överför fångas upp av klienten, vilket kan kopplas till Goffmans teori om 

intrycksstyring (Goffman, 2014, org. 1974). Klienten kan exempelvis märka att 

socialarbetaren kanske redan har en förutfattad mening när det gäller dennes missbruk och 

kanske även känner att den inte får någon erkännande. Erkännande är i sin tur viktig för att 

klienten ska skapa en positiv relation till själv och ha möjligheten att nå självuppfyllande (se 

Honneth, 2003). Det finns forskning som visar att socialarbetare och klientens kan uppfatta ett 

och samma samtal på helt olika sätt, vilket socialarbetare inte alltid är medvetna om 

(Engström, 2009).  
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6.6.3 Dilemman i det dagliga arbetet 

Calle och Anna beskriver att det förekommer många dilemman i deras dagliga arbete, men de 

kan inte precisera vad dilemman kan handla om. Calle nämner dock resurser och menar att de 

begränsade resurserna kan resultera med dilemman kopplade till insatserna klienterna kan och 

inte kan få. Bella kommer på ett dilemma som hon stöter i sitt dagliga arbete och hon 

beskriver det så här: 

Mm, ja nämen det är just, jag tidigare berättade om…jag har ju en klient som precis har varit 

på behandlingshem och kommer hem därifrån och är bostadslös (…) och vi har inget boende 

för henne. Det finns liksom absolut ingenstans där hon är välkommen och det bara är av 

anledning av att hon är en kvinna och att hon går i substitutionsprogrammet. Det är det enda 

anledningen. hon har inte missköt sig, hon har ingen kriminalitet, alltså hon ha gjort allt rätt 

(…) Det dilemmat det göt mig väldigt ledsen för att hon förtjänar en chans. Så att det är 

mycket sådant som man står inför., samma sak med de som har psykossjukdomar som inte 

kommer in på psykiatrin för att de har ett missbruk också, då är de hänvisade till 

beroendecentrum som inte har plats... de hamnar i ett vad ska man säga... no mans land. Jag 

menar man blir ju socionom för att man har den där viljan och lusten at hjälpa och när man inte 

kan göra det så krockar det med våra inpräntade… med det vi har lärt oss helt enkelt. - (Bella, 

kommun A) 

Vidare menar både Calle och Bella att ärenden sällan går som intentionen var från början med 

tanke på att de arbetar med människor och människor kan ändra sig från dag till dag. Anna 

beskriver däremot att hon inte upplever något ovanligt på arbetsplatsen och hon tycker att 

ärendena blir precis som intentionen var från början.  

Emma redogör för etiska dilemman kopplade till bland annat våldsutsatta kvinnor som lever i 

medberoende och inte vill lämna sina partners. Hon beskriver även att exempelvis att ett 

dilemma är att använda tvångsvård i form av LVM. Diana utöver dilemman kopplade till 

LVM lagstiftning tar även upp dilemmat med brister på så som kallade sviktplatser i 

kommunen. Hon menar att för att klienten ska kunna bo kvar i ett permanent boende som 

kommunen erbjuder måste hen vara drogfri och när den tar ett återfall blir hen utslängd. Hon 

menar att de flesta som blir utslängda behöver ännu mer stöd med sitt missbruk, men istället 

för att få hjälp får de klara sig själva. Sviktplatser skulle enligt Diana vara ett bra alternativ för 

klienter som återfaller i sitt missbruk och inte längre kan bo i den av kommunen erbjudna 

lägenheten. Möjligheten till en sviktplats innebär att klienten som återfaller i sitt missbruk 

undviker att bli hemlös och får fortsatt hjälp från socialtjänsten kopplat till dennes 

missbruksproblematik.  Diana tycker att det är tråkigt att istället för att ramarna ska anpassas 

till klienterna måste klienterna anpassa sig till ramar. Både Emma och Diana berättar att i när 
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det gäller ärendegång går det sällan som intentionen var från början. Diana beskriver det så 

här: 

Det kan gå lång tid då det går bra och sen plötsligt börjar det svaja och sen rättar man upp det 

och sen   svajar det igen och så börjar man om. men när det funkat läng är det lättare att fånga 

dem upp igen (…) det är ytterst sällsynt att det bli som man har tänkt sig från början. - (Diana, 

kommun B) 

Gunilla och Filippa upplever att det finns ett flertals dilemman i deras dagliga arbete. Det kan 

handla om användandet av tvångsvård, dilemman som handlar om hur de ska bemöta sina 

klienter med mera. Filippa beskriver det så här: 

Det mesta vi diskuterar nu är dilemman, hur vi bemöter personer, vart de är någonstans, hur vi   

gör, vad vi gör, när vi inte kan uppfylla förväntningar andra har (…) det kan även vara när 

klienten inte riktigt har insikt och så sitter man som socialarbetare och på något sätt ska både 

guida samt dokumentera och jag tycker att det många gånger kan bli svårt att uttrycka i text 

vad som kränker personen och vad som tar personen framåt…- (Filippa, kommun C) 

Både Gunilla och Flippa upplever att ärenden som går till LVM är exempel på ärenden som 

inte fortlöper som det var tänkta från början eftersom socialarbetare helst skulle vilja undvika 

användandet av LVM. De båda menar även att det händer i princip aldrig att ärenden flyter på 

som intentionen var från början, ärenden kräver ofta justeringar och det händer att en del 

personer avslutar sina insatser i förtid.  

Majoriteten av de intervjuade anser dock att de flesta dilemman i arbetet handlar om bristen 

på resurser, vilket gör att alla klienter inte får sina behov tillgodosedda. Detta kan kopplas till 

den korporativa logiken (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). Med tanken på att det är den 

högt uppsatta ledningen som bestämmer kring budgeten och resurserna är det svårt för 

socialarbetare att tillgodose klienternas behov. Det kan exempelvis vara så att de vill 

tillgodose klienternas behov och ge de på det viset erkännande (Honneth, 2003), men 

begränsas av den institutionella logiken som råder på arbetsplatsen. Majoriteten socialarbetare 

menar även att det är få gånger ett ärende fortlöper som det var tänkt från början. De menar att 

det beror på att de arbetar med människor och det går inte förutsäga hur de kommer reagera 

på specifika insatser med mera. Ett sådant förhållningssätt och inställning kan leda till 

ansvaret för att en insats ska lyckas flyttas över på den enskilda individen. Det påminner om 

det (Ekendahl, 2011) skriver om motivation, han menar att en del specialarbete anser att det är 

något en klient har eller inte har, vilket gör att professionellas ansvar att motivera förskjuts på 

klienten. Det faktum att socialarbetare påpekar att det är vanligt att ärenden inte fortlöper som 
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planerat, kan även förklaras med hjälp av den institutionella logiken som råder på 

arbetsplatsen (Linde, 2016). Det kan vara så att det är allmänt accepterad att ärenden kring 

klienter med missbruksproblematik sällan går som planerat.  

6.6.4 Stöd vid bedömningar och beslutsfattande 

Alla intervjupersoner konstaterar att när de blir osäkra vid en bedömning vänder de till sina 

kollegor, chefer och gruppledare. De berättar att de kan göra det så fort behovet uppstår och 

det räcker att gå fram och knacka på varandras dörrar. De kan även ta upp ärenden när ses på 

speciella träffar en gång i veckan och när de har handledning. Gunilla påpekar dock att även 

fast hon har möjligheten att samtala med sina kamrater önskar hon att det fanns mer tid för 

samtal med kollegorna. Gunilla uttrycker det så här: 

Ibland tänker jag ju att det skulle vara bra om vi hade ännu mer tid, vi resonerar mycket med 

varandra, men där upplever jag att det skulle vara ännu mer trygghet att få prata med andra i 

utredningsprocessen också, att få liksom input från kolleger omkring, liksom ”har du tänkt på 

det här (…) - (Gunilla, kommun C) 

När det gäller synen på missbruk uppger majoriteten intervjupersoner att de upplever att alla 

på arbetsplatsen har samma syn på missbruk. Emma menar att det skulle vara svårt att jobba 

kvar på samma arbetsplats om alla hade olika syn på missbruket och missbruksproblematiken.  

Filippa beskriver dock att även trots att majoriteten personer på hennes arbetsplats har samma 

tänk gällande missbruk, kan det hända att de har olika åsikter när det gäller grundsynen på hur 

klienter med missbruk bör och ska bemötas. Bella anser att synen på missbruk är gemensam 

på arbetsplatsen, hon berättar: 

Där uppe hos oss så är det verkligen så att alla verkligen brinner för målgruppen, och det är 

klart att alla har en negativ syn på missbruk, ingen hos oss är ju drogliberala, men at vi har en 

förståelse att missbruk kan ha olika orsaker och att det är sällan det är en persons val att bli 

narkoman, alltså det är sällan ett mål man har i livet. – (Bella, kommun A) 

Sammanfattningsvis anser socialarbetare att de känner att de kan ta stöd av sina arbetskollegor 

och chefer, anser även att alla på respektive arbetsplats har samma syn på missbruk. Detta kan 

kopplas till den nyinstitutionella teorin (Levin, 2016; Linde, 2016) då den gemensamma 

synen på missbruk och viljan att samarbeta med varandra kan ingå i organisationens 

institutionella logik. Vidare kan det även förklarats med hjälp av Goffmans teori om 

intrycksstyrning (Goffman, 2014, org. 1974). Det är möjligt att socialarbetarnas syn på 

missbruk skiljer sig i verkligheten, men att de visar en specifik fasad för sina kollegor på 

arbetsplaner eftersom det är den fasaden som anses vara mest passade på arbetsplatsen.  
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6.6.5 Professionellas reflektioner 

Anna, Filippa, Emma och Calle betonar vikten av bland annat, tålamod, snabbare lösningar, 

fler resurser och en fungerande samverkan. Filippa uttrycker det på det viset: 

En snabb väg till behandling, en snabb väg till insatser, det är väl det som vi tycker är viktigt 

och att jobba motiverande och ha liksom ett tänk att man inte ger upp (…) få ett bra samarbete 

med klienten och få till en bra planering. - (Filippa, kommun C) 

Emma berättar att enligt henne är bemötande och respekt det viktigaste i arbetet med klienter 

som har missbruksproblematik. Hon menar att den professionella bör behandla klienten som 

hen själv hade velat bli behandlad och den professionella bör aldrig glömma att det kan hända 

att en dag kan hen hamna i samma sits som klienten. Emma påpekar även att trots hennes yrke 

finns det inget trollspö som kan lösa problemen. Det är vuxna människor det handlar om och 

det är bara de som kan ta beslutet om att avsluta sitt missbruk för gott. Emma uttrycker sig 

bland annat så här: 

Det jag har lärt mig nu under senaste tiden är att det är nästan bara de själva... nej, det är bara 

de själva som kan bestämma sig för att sluta, sen att man kan stå där bredvid och försöka stötta 

dem så gott det går och inte tappa tron. - (Emma, kommun B) 

Diana berättar att hon har en önskan om en bättre samverkan med sjukvården och hon önskar 

att lösningar på problem skapades utifrån behov. Hon önskar även att tilltron till socialtjänsten 

ökar. Diana tillägger även att hennes arbete är väldigt svårt trots att det finns lagstiftning och 

ramar hon kan luta sig mot. Diana uttrycker att: 

(…) Det är ett svårt jobb, det handlar om människor och det handlar om bedömningar och det 

är jättesvårt att göra bedömningar eftersom den bedömningen jag gjorde igår kan bli helt 

förkastad idag, alltså det är jättesvårt. - (Diana, kommun B) 

Bella berättar att någonting hon värdesätter är att alla på hennes arbetsplats skriver 

beslutsunderlaget utifrån samma mall, vilket hon tycker alla andra kommuner bör testa. Bella   

(…) Nu dokumenterar vi likadant, alla skriver beslutsunderlag på samma sätt och det här har 

underlättat skitmycket för oss. Så att de är något jag kan tipsa andra kommuner om att faktiskt 

sätta sig ner och bestämma nu gör vi så här, för att jag vet när jag har arbetat på andra enheter 

tidigare där har det varit mycket så här alla skriver på sitt sätt, alla gör bedömningar på sitt sätt 

och det blir liksom inte så bra i slutändan, vi håller liksom stenhårt med det här och det har gett 

jättemycket resultat. Det känns inte så rättssäkert annars, utan nu har vi satt ner oss och 

bestämts oss, vi har jobbat med det hur länge som helst och nu gör vi alla likadant. - (Bella, 

kommun A) 
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Socialarbetare värdesätter relationen mellan dem och klienterna och påpekar att det är villigt 

att inte ge upp på klienten och ständigt tro att den kan lyckas. Detta kan kopplas till teorin om 

erkännande (Honneth, 2003) där socialarbetare utgår främst från den första och andra typen 

av erkännande som handlar om att tillfredsställa klienternas behov med koppling till kärlek 

och omsorg. Den andra typen handlar om allas rätt till att få likvärdig hjälp, vilket 

socialarbetare också utgår ifrån genom att ge upp hoppet om sina klienter. En del anser dock 

att det största ansvaret ligger hos klienten, vilket kan vara problematiskt i de fallen där 

klienten behöver motiveras. Motivation är en viktig faktor i klienternas resa mot nykterhet, 

därför är det viktigt att socialarbetaren finns där och motiverar klienten (Blom, 2002; 

Ekendahl, 2011). Utöver vikten av fungerande samverkan, vilket diskuterades tidigare, 

påpekas även att det kan vara givande att använda sig av bedömningsmallar. Socialarbetare 

menar att det kan gynna arbetsplatsen då alla medarbetare gör bedömningar och dokumentera 

på samma sätt, vilket bedöms vara mer rättssäkert. Detta kan jämföras med det (Engström, 

2009) skriver om vikten av att socialarbetaren använder sig av bedömningsmallar. Det är dock 

viktigt att de utformas även med hänsyn till klientens perspektiv och inte enbart med hänsyn 

till socialarbetare.  
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7. Diskussion 

Detta avsnitt kommer bestå av resultat-och metoddiskussion, slutsatsdel samt förslag på 

vidare forskning. I resultatdiskussionen diskuteras det bland annat kring kommunernas storlek 

och dess påverkan på arbetsutformningen samt bristerna i samverkan. Vidare i 

metoddiskussionen kommer det bland annat redovisas för studiens brister.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur socialarbetare arbetar med individer som har 

narkotika- eller alkoholmissbruk och hur de organisatoriska förutsättningarna och villkoren 

ser ut för detta arbete.  Syftet var även att undersöka hur socialarbetarens syn på missbruk 

påverkar arbetet och förhållningssättet gentemot klienterna. Nedan kommer en diskussion 

föras kring resultatet kopplat till studiens syfte. 

7.1.1 Organisatoriska förutsättningar 

Studien visar att de organisatoriska förutsättningarna och villkoren ser liknande ut för de 

intervjuade socialarbetare. Alla socialarbetare har samma lagstiftning att utgå ifrån och har 

även liknande riktlinjer när det gäller arbetet med klienter som har missbruksproblematik. 

Samtliga intervjupersoner upplever även att de har relativt stort handlingsutrymme och är 

nöjda med arbetsutformningen på sina arbetsplatser. Klienter beskrivs också ha möjligheten 

att påverka valet av insatser, dock endast till en viss del då besluten ska tas i dialog med den 

professionelle och insatser klienter önskar måste omfattas av respektive kommuns ramavtal. 

Det förekommer dock skillnader när det gäller förekomsten och tätheten av uppföljningar 

beroende på vilken kommun socialarbetaren arbetar, vilket i sin tur påverkar klientkontakten. 

Skillnader förekommer även gällande utvärderingar av insatser då enbart socialarbetare i 

kommun A utvärderar sina insatser.  

Socialarbetarnas syn på missbruk är relativ lika, där alla påpekar att psykiska ohälsan kan vara 

grundorsaken till missbruk. En del socialsekreterare menar att även andra faktorer så som 

exempelvis problematisk uppväxt kan ha påverkat att individen utvecklar 

missbruksproblematik. De professionellas syn på missbruk kan påverka arbetet med klienten 

då den professionella kan ha förutfattade meningar som hen omedvetet överför på klienten 

med hjälp av exempelvis kroppsspråk. Det kan göra att klienten känner av de förutfattade 

meningarna och utvecklas ett agg mot socialarbetaren. Detta kan i sin tur påverka relationen 

mellan socialarbetaren och klienten på ett negativt sätt, vilket påverkar det framtida arbete då 



42 
 

en fungerande relation mellan båda parterna en förutsättning för ett lyckat samarbete. 

Slutligen menar intervjupersonerna att de möter flertals dilemman i sitt arbete. Dilemman har 

koppling till allt från hanteringen av LVM-ärenden till känslan av maktlöshet då de bristande 

resurserna gör att socialarbetaren inte kan hjälpa sina klienter på det viset hen hade önskat. 

Utöver dessa slutsatser finns det en del material som jag tycker är särskilt värt att 

uppmärksamma och diskutera, materialet tematiserades i tre rubriker. 

7.1.2 Majoriteten av ärenden går inte som planerat  

Majoriteten av intervjupersoner påpekar att det sällan händer att ärendets gång och 

handläggningsprocessen fortlöper som planerat. Socialarbetare menar att det beror på att de 

arbetar med människor och därför är det svårt att följa planerna. En del socialarbetare menar 

att det är själva resan som räknas och att målet inte alltid är det viktigaste. De gångerna 

klienten inte lyckas att bli nykter, menar socialarbetare att det räcker att det går mindre dåligt 

för klienten. En del socialarbetare menar däremot att det är målet som är viktigast och inte 

resan dit, det kan därför hända att en del klienter återfaller i sitt missbruk, uteblir från möten 

med mera, men det viktigaste är att de någon gång blir fria från sitt missbruk.  Det är svårt att 

avgöra om något av dessa påståenden är mer eller mindre korrekt.  

 

Det kan finnas för-och nackdelar med påståenden om att det acceptabelt med att någon inte är 

helt fri från sitt missbruk, men att hen missbrukar mindre. Nackdelen är att socialarbetaren 

kan känna sig nöjd med det resultatet och därför inte motiverar klienten till att gå på 

behandling och bli fri från missbruket. Motivation är viktig i sociala arbetet, det finns 

forskning som menar att motivationen är något individen har eller inte har och att den 

professionella inte kan påverka klientens motivation till att ta emot hjälp. Det finns även 

forskning som visar att den professionellas förmåga att motivera kan vara avgörande för 

klientens fortsatta behandling och dennes vilja att bli missbruksfri (se. t.ex. Baresford, Croft 

och Adshead, 2008; Blom, 2002). Fördelen med det tankesättet är att socialarbetaren inte 

sätter alltför höga krav på klienten och accepterar dennes vilja och självbestämmande. Vidare 

kan det leda till att klienten känner sig accepterad av socialarbetaren, detta kan stärka deras 

relation och en fungerande, ömsesidig relation är viktig och nästan nödvändig för det framtida 

arbetet med klienten (Baresford, Croft & Adshead, 2008).  

 

En annan fråga som kan ställas är om det är acceptabelt att majoriteten av ärendena inte går 

som planerat. Det positiva med det tankesättet är att socialarbetarna inte sätter alltför höga 
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krav på klienterna och är medvetna om det kan hända att planer inte följs eftersom de arbetar 

med människor. Det skulle däremot vara bra att ta reda på varför majoriteten av ärendena inte 

går som planerat, detta bland annat genom att utvärdera insatserna. Utvärdering av insatser 

kan ge svaren på varför vissa insatser inte fungerar och det skulle även kunna ge möjligheten 

till att förbättra insatserna och förhoppningsvis leda till att fler klienter lyckas att uppnå sina 

mål (IVO, 2016).   

7.1.3 Kommunens storlek påverkar utformningen av arbete  

Studiens resultat påvisar ett visst mönster gällande kommunernas storlek och den rådande 

arbetsstyrningen.  I den största kommunen (Kommun A) används det mallar för utvärdering 

och uppföljningar är också mer regelstyrda då de mestadels sker med jämna mellanrum, 

exempelvis med tre månaders mellanrum. Detta resulterar med att kontakten med klienter inte 

bli lika tät som socialarbetaren hade önskat då det administrativa arbetet tar en övervägande 

del av tiden.  I den mellersta kommunen (Kommun B) används det inga mallar för 

utvärdering, insatser sker också med jämna mellanrum, men det kan hända att socialarbetaren 

kontaktar klienten tidigare för att säkerställa hur det går med denne. Detta händer dock inte 

särskilt ofta och socialarbetarna menar att den sociala interaktionen försvinner i arbetet då det 

administrativa tar över.  

 

I den kommunen som är minst till storlek (Kommun C) saknas utvärdering av insatser och 

uppföljningar sker när socialarbetaren upplever att det är dags för en uppföljning. Det kan 

hända att en insats följ upp efter en vecka för att säkerställa med klienten att insatsen fungerar 

för honom eller henne.  Socialarbetarna upplever att även trots att de har lite mer 

administrativt arbete i jämförelse med tidigare, hinner de träffa klienterna och ha den sociala 

kontakten de behöver. Detta kan bero på att socialarbetarna i de större kommunerna har fler 

klienter och därför inte hinner träffa alla så ofta som de hade önskat. Vidare kan det även bero 

på att de har andra krav på dokumentation och annat administrativt arbete.  Det problematiska 

med skillnaderna mellan kommunerna är att alla klienter troligen inte får likvärdig hjälp, 

beroende på vilken kommun de tillhör. I detta finns en orättvisa inbäddad då enligt 1 kapitlet 

1 § SoL (2001:453) ska socialtjänsten sträva efter att alla människor får jämlika 

levnadsvillkor. Paragrafen bör följas av alla kommuner då alla kommuner utgår just bland 

annat från SoL, men trots detta kan det vara problematiskt för alla kommuner att tillgodose 

den rättigheten.   
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7.1.4 Brister i samverkan  

Brister i samverkan mellan olika samhällsaktörer är ett påtalat och väl belyst idag. Jag väljer 

att belysa den problematiken eftersom samverkan är viktig för klienter med 

missbruksproblematik då de ofta lider av samsjuklighet och även andra typer av 

socialproblematisk som de behöver få hjälp med (Regeringskansliet, 2018). Brister i 

samverkan kan leda till att klienten faller mellan stolarna och slutligen inte får någon hjälp 

alls från samhällets sida. Det kan även hända att det sker avvikelser i vården och 

behandlingen av klienten (Socialstyrelsen, 2017). Det faktum att det förekommer brister i 

samverkan bör ifrågasättas och åtgärdas då det påverkar klienternas möjlighet till att få rätt 

hjälp. Bristerna i samverkan bör åtgärdas även men tanken på att det finns riktlinjer och 

lagstiftning som påpekar vikten av samverkan. Vidare är det även viktigt att betona att 

klienten har rätt att vara delaktig i utformningen av sina insatser och vid behov ska 

utformningen av insatserna ske i samverkan med andra aktörer. Detta beskrivs i 3 kapitel, 5 §, 

SoL (2001:453). Vidare beskriver Sveriges kommuner och landsting (SKL, u.å.) att i 

regeringens proposition från åren 2012/2013 redogörs det för att kommuner och landsting ska 

samverka med varandra när det gäller ärenden som berör personer som har någon form av 

missbruksproblematik. En lagändring kring detta trädde i kraft den 1 juli år 2013, de nya 

bestämmelserna infördes både i SoL och HSL.  

7.2 Förslag till vidare forskning  

En av de intervjuade socialarbetarna påpekade behovet av svikt platser. Socialarbetaren 

förklarade att de klienter som återfaller i sitt missbruk, men bor i de av kommunen erbjudna 

bostäderna måste lämna de omedelbart, vilket gör att de ofta blir hemlösa. Detta menar hon 

bör ändras då personerna som återfaller i sitt missbruk bör fångas upp direkt och stöttas i att 

bli missbruksfria igen. Svikt platser skulle enligt socialarbetaren vara ett bra alternativ då 

istället för att bli hemlösa och börja om med hela behandlingsprocessen igen skulle klienterna 

ha ett boende och ha möjligheten att återuppta sin resa mot missbruksfrihet därifrån. Det är 

intressant att enbart en av de intervjuade socialarbetarna noterade behovet av dessa. Delvis 

kan det bero på att de andra socialarbetarna inte hade kännedom om att sådana platser 

finns.  Det kan även bero på att de inte ansåg att sådana plaster var nödvändiga, vilket också 

är ett intressant resonemang då majoriteten socialarbetare påpekade att det är sällan klienter 

följer de uppsatta planerna för behandling och det händer att de återfaller i sitt missbruk. Med 

grund i detta hade det varit intressant att undersöka vidare vad klienter respektive 

socialarbetare anser om svikt platser för personer som får ett återfall.  
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7.3 Metoddiskussion  

Något som kan uppfattas bristfälligt i denna studie är att intervjupersonerna inte skapar den 

variationen gällande åldern, klass, etnicitet med mera så som det skulle kunna önskas. I denna 

studie görs det ingen skillnad på manliga respektive kvinnliga socialarbetare, inte heller på 

deras etnicitet eller klass då problemområdet handlar om socialarbetares åsikter kring arbetet 

med klienter som har ett missbruk, utan att särskilja den manliga respektive den kvinnliga 

socialarbetaren. Utifrån resultatet går det dock att utläsa att sex av sju socialarbetare var 

kvinnor. Det skulle vara intressant att ta reda på om det finns skillnaderna mellan 

socialarbetare med olika bakgrund och kön, men det kan tänkas på att det skulle ta längre tid 

av vad den tillåtna för studien ramen tillåter. Det var problematiskt att hitta socialarbetare som 

var intresserade av att medverka i studien och precis som tidigare nämnt, majoriteten av 

intervjupersoner var kvinnor. Detta kan bero på att antalet kvinnor som söker till 

socionomutbildningar i Sverige är betydligt högre än antalet män. Våren 2019 var det 308 

kvinnor och 55 män som ansökte till socionomutbildningen på Örebro Universitet (UHR, 

u.å.).  

 

Det faktum att semistrukturerade intervjuer använder för att intervjua socialarbetare kan ha 

sina brister. Med tanken på att intervjuerna inte var helt strukturerade kan det hända att vissa 

frågor ställdes på lite annorlunda vis till varje berörd. Detta kan leda till att 

intervjupersonernas svar inte blir lika valida och tillförlitliga och det kunde i sin tur ha 

påverkat analysen av den insamlade data och de mönster som hittades. Semistrukturerade 

intervjuer är inte heller lika öppna och flexibla som ostrukturerade intervjuer är. 

Ostrukturerade intervjuer tillåter respondenterna tala fritt kring sådant hen anser är viktigt. 

(Bryman, 2008). De semistrukturerade intervjuer är både öppna och flexibla och samtidigt 

fokuserar intervjuaren på de specifika teman, vilket gör att intervjupersonerna håller sig till 

problemområdet och kan ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Med grund i detta 

anses semistrukturerade intervjuer vara den för studien mest lämpade intervjuformen.  

Majoriteten av intervjuer var personliga intervjuer, vilket kan anses positivt. Det positiva är 

att intervjuaren kan följa intervjupersonens kroppsspråk. Det går även att obesvarat har den 

omringade miljön ser ut. Nackdelen med personliga intervjuer kan exempelvis vara att 

intervjupersonerna inte känner sig bekväma i intervjuarens närvaro. En annan nackdel kan 

vara att en del socialarbetare kan känna att de dominerar och har mer makt i mötet med 

intervjuaren. Detta med tanken på att socialarbetare valde ut platserna där intervjun skulle ske 

och majoriteten av intervjuer utspelade sig just på deras arbetskontor. Vidare kunde det 
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faktum att jag har en viss förförståelse kring socialtjänstens arbete med missbruksproblematik 

också påverkat studien. Avsikten var dock att vara så noggrann som det är möjligt och inte 

låta egna värderingar påverka studien samt det slutgiltiga resultatet. Det är även viktigt att ha i 

åtanken att förförståelsen kan betraktas som något positivt då det bidrar med kunskap och 

större förståelse kring missbruksproblematiken, vilket i sin tur kunde hjälpt vid intervjuandet 

av respondenter.  Slutligen är det viktigt att ha i åtanken att jag enbart intervjuade 

socialarbetare och deras beskrivningar av arbete och möten med klienter som har 

missbruksproblematik. Jag observerade inte mötet i realtid och jag intervjuade inte klienter 

med missbruksproblematik och därför kan jag inte uttala mig kring deras upplevelser av hjälp 

de får från socialtjänsten. Jag kan endast föreställa mig och skapa en egen tolkning av det 

egentliga mötet mellan socialarbetaren och klienten med missbruksproblematik. Det kan 

därför konstateras att det gjordes en indirekt tolkning, kopplat till intrycksstyrning, av hur 

sociala arbetet och mötet med klienter som har ett missbruk ser ut i realtid.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Referenslista 

Andersson, S. (2014). Om positivism och hermeneutik. Lund: Studentlitteratur AB. 
                                                                                                             
Avby, G. (2018). Att utveckla professionell expertis: en bok om kunskap och lärande.               
Lund: Studentlitteratur.         
                                                                                                                                
Beresford, P., Croft, S., & Adshead, L. (2008). ‘We Don’t See Her as a Social Worker’: A 
Service User Case Study of the Importance of the Social Worker’s Relationship and 
Humanity. The British Journal of Social Work, 38(7),1388–1407. 
doi.org/10.1093/bjsw/bcm043        
                                                                                                                                    
Blom, B. (2002). The social worker-client relationship -- a Sartrean approach. European 
Journal of Social Work, 5(3), 277–285. doi.org/10.1080/714890055    
                                                                    
Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012). Systematic approaches to a Successful 
Literature Review. London: Sage.        
                              
Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.   
                                                                       
Cook, MSW, C. (1997). The Role of the Social Worker in Perinatal Substance-Abuse. Social 
Work in Health Care, 24(3–4), 65–83. doi.org/10.1300/J010v24n03_06    
                          
Ekendahl, M. (2011). Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Nordic Studies on 
Alcohol and Drugs, 28(4), 297–319. https://doi.org/10.2478/v10199-011-0027-y  
                                                        
Engström, C. (2009). Social Workers’ Ability to Assess How Clients Experience 
Investigation Sessions — With and Without the ASI. Journal of Social Work, 9(3),309–
321. doi.org/10.1177/1468017309334847                      
                                                            
Eriksson, B. (2007). Social interaktion: Flöden – positioner – värden. Malmö: Liber. 
                           
Eriksson-Zetterberg, U. (2009). Institutionell teori-idéer, moden, förändring. Stockholm: 
Liber.            
                          
Fischer, J., & Neale, J. (2008). Involving drug users in treatment decisions: An exploration of 
potential problems. Drugs: education, prevention and policy, 15(2), 161–175.  
doi.org/10.1080/09687630701391604        
                                    
Fraser, N. (2001).” Recognition without Ethics?”. Theory, Culture & Society, 18(2),21–
42.doi.org/10.1177%2F02632760122051760       
                                 
Garrett, P. M. (2010).” Recognizing the Limitations of the Political Theory of Recognition: 
Axel Honneth, Nancy Fraser and Social work”. British Journal of Social Work, 40(5),1517–
1533. doi.org/10.1093/bjsw/bcp044         
                           
Goffman, E. (2014, org. 1959). Jaget och maskerna- en studie i vardagslivets dramatik. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 



48 
 

Hall, Stina (2001). Det offentliga mötet: om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. 
Lund: Bokbox. 
 
Honneth, A. (2003). Erkännande: praktisk-filosofiska studier (Heidegren, Carl-Göran, 
Översättning). Göteborg: Daidalos. 
 
Inspektionen för vård och omsorg. (2016). Samverkan för patienter och brukares 
välbefinnande. Missbruks- och beroendevården. (IVO 2016–19). Hämtad från: 
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2016/samverkan-
for-patienter-och-brukares-valbefinnande-missbruks-och-beroendevarden-rapport.pdf 
 
Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
Levin, C. (2013). Socialt arbete som moralisk praktik. I S. Linde och K. Svensson (Red.), 
Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter - människobehandlande organisationer 
ur ett nyinstitutionellt perspektiv. (s. 25–41). Stockholm: Liber AB.  
 
Liljegren, A., & Parding, K. (2008). Ändrad styrning av välfärdsprofessioner – exemplet 
evidensbasering i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, 17(3–4)270–288.  
 
Linde, S. (2013). Konkurrerande logiker - en möjlighet för institutionella entreprenörer. I S.  
Linde och K. Svensson (Red.), Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter - 
människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. (s. 109–126). 
Stockholm: Liber AB.  
 
Lindgren, S. (2014). Kvalitativ analys. I M. Hjerm, S. Lindgren & M. Nilsson (red.), 
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (s. 29–43). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Ponnert, L., & Svensson, K. (2016). Standardisation—the end of professional 
discretion? European Journal of Social Work, 19(3–4)586–
599. doi.org/10.1080/13691457.2015.1074551 
 
Ramsey, T. A., van den Berk-Clark, C., & Patterson Silver Wolf, A. D. (2015). Provider-
agency fit in substance abuse treatment organizations: implications for learning climate, 
morale, and evidence-based practice implementation. BMC research notes, 8(1)1–11. 
doi.org/10.1186%2Fs13104-015-1110-3  
 
Regeringskansliet. (2018). Kombination av psykisk ohälsa och beroende kartläggs. Hämtad 
2019-04-05 från: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/kombination-av-psykisk-
ohalsa-och-beroende-kartlaggs/  
 
Sahlin-Andersson, K. (1994). Varför låter sig organisationer omvandlas? I: Jacobsson, Bengt 
(Red.), Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Stockholm: Nerenius & Santérus 
Förlag. 
 
SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 
 



49 
 

Smith, J. W. M., Whitaker, T., & Weismiller, T. (2006). Social Workers in the Substance 
Abuse Treatment Field: A Snapshot of Service Activities. Health & Social Work, 31(2)109–
115. doi.org/10.1093/hsw/31.2.109  
 
Socialstyrelsen. (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende– 
stöd för styrning och ledning. (Artikelnummer 2019–1–16). Hämtad från: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-
riktlinjer/2019-1-16.pdf 
 

Socialstyrelsen. (2017). Samverkan och kontinuitet. Hämtad 2019-04-20 från: 
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/samverkan  
 
SKL. (u.å.). Checklista för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och 
beroendevården. Hämtad 2019-04-20 från: 
https://skl.se/download/18.28eae57e14983f3bbe0e3320/1418301637349/CHECKLISTA%20f
ör%20god%20kvalitet%20och%20ökad%20tillgänglighet.pdf  
 
Thornton, P.H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). The Institutional Logics Perspective: A 
New Approach to Culture, Structure and Process. Oxford University Press, 15(1)583–595. 
doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0187  
 
Universitets-och högskolerådet. (u.å.). Antagningsstatistik. Hämtad 2019-04-20 från: 
https://statistik.uhr.se/  
 
Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ödman, J. P. (2016). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur AB.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Amanda Gliszczynska och jag är en socionomstudent på Örebro universitet. 
Denna termin håller jag på och skriver min D-uppsats (magisterarbete). Syftet med studien är 
att undersöka socialtjänstens och socialarbetarnas arbete med klienter (över 18 år) som har 
missbruksproblem. Detta gällande bland annat handläggningsprocessen, ansvarsfördelningen 
handledarens synsätt på problematiken med mera.  Med utgångspunkt i detta skulle jag 
behöva komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar med klienter och har ärenden 
kopplade just till missbruksproblematik.  

Tanken är att genomföra en kvalitativ intervju som beräknas att vara mellan 30–40 minuter. 
Finns det ingen möjlighet att boka in en träff går det bra med en telefonintervju. Intervjun 
kommer att vara anonym och namnen på intervjupersonerna kommer att fingeras. Det 
insamlade materialet kommer att behandlas med konfidentialitet och användas endast för 
uppsatsens syfte. Intervjuerna kommer att spelas in med deltagarnas samtycke för att sedan 
transkriberas. Inspelningarna kommer att raderas efter att transkriberingen är gjord.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst om en sådan önskning 
skulle förekomma. Vid eventuella frågor ber jag om kontakt via telefon eller mejl. Studien 
kommer att publiceras på DiVA efter att den först har blivit granskad och godkänd. Vid 
önskemål kan deltagaren ta del av studien innan publicering. 

  

För mer information, kontakta:     

Amanda Gliszczynska  

Telefon: 073-683 93 26 

ama_nda.g@hotmail.com  

    

Handledare: 

Maria Bennich 

maria.bennich@oru.se  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

● Hur länge har du arbetat som missbrukssocialsekreterare och vad innefattar din roll? 
● Vad har du för utbildning? Har du någon specialutbildning med fokus på missbruk? 
● Vad består dina arbetsuppgifter av? Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 

Formella processer 

● Finns det lagar och riktlinjer som ni måste följa vilka är dessa? 
‐ Hur påverkar dessa ert arbete? 
‐ Hur förhåller ni er till lagstiftningen etcetera och hur det påverkar ert arbete? 
● Vilka rutiner i ärendehandläggning har ni på arbetsplatsen? Finns det rutiner som 

måste följas eller kan ni lägga upp arbetet mer fritt? 
● Hur ser handlingsutrymmet ut på arbetsplatsen? Vad kan du ta beslut om, vad kan du 

inte ta beslut om? 
-Hur påverkar det arbetet och hur förhåller ni er till detta? 

● Hur ser kontakten med klienten ut? 
-Hur ser handläggningsprocessen ut, exempelvis finns det kontinuerlig kontakt med klienten? 
- Finns det någon uppföljning? Hur ser den ut? 
- Vad händer med klienten efter en avslutad insats? 

● Hur utvärderas insatserna? 
● Hur fungerar det med klientens autonomi och självbestämmande? Hur mycket kan hen 

själv påverka gällande de insatser hen får samt beslut som tas? 
● Anser du att något bör förändras gällande handläggningsprocessen? Varför? Beskriv? 

–Kan du ge exempel på fördelar och brister med handläggningsprocessen/arbetssättet? 
● Hur förhåller du dig till era metoder och insatser? Hur fungerar de? Hur skulle du 

önska att det skulle se ut? 

Samverkan och ansvarsfördelning mellan olika aktörer 

● Hur ser ansvarsfördelningen ut vid arbetet med klienten? Finns det specifika personer 
som har specifika arbetsuppgifter kopplade till arbetet med klienten och finns det 
någon huvudansvarig, en kontaktperson etcetera? Beskriv. 

● Förekommer det samverkan mellan andra aktörer? Hur ser den ut? 
‐ Hur tycker du att det samverkan/samarbetet fungerar? Kan du ge exempel på när 

samverkan fungerar bra och/eller dåligt? Vad tror du är orsaken till detta? (oavsett bra 
eller dåligt). 

‐ Skulle du vilja se några förändringar i samverkan/samarbetet mellan dem aktörer du 
nämner/beskriver? Beskriv på vilket sätt? 

● Hur förhåller du dig i ditt arbete till klientens helhetssituation?  Det vill säga andra 
viktiga faktorer i klientens liv så som boende, sysselsättning med mera? 

-Ifall klienten har också andra typer av problematik, vad görs då? Ex hemlöshet, psykisk 
ohälsa osv.  
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Informella processer 

● Hur ser du på missbruksproblematiken? Vad tror du själv att det beror på? 
● Hur såg din förförståelse ut gällande missbruk innan du började arbeta med klienter 

som har missbruksproblematik? 
● Hur förhåller du dig till nya klienter? 
‐ Hur förhåller du dig till återkommande klienter? Finns det någon skillnad i hur du 

uppfattar och bemöter dem i jämförelse till hur du förhåller dig till nya klienter? 
● Hur skulle du beskriva att det ser ut med ”tillit” gentemot klienter? 
● Kan du ge exempel på något dilemma som förekommer i arbetet med klienten? 
● När du känner dig osäker i ett ärende/bedömning etc. vad gör du då? Kan du ge ett 

exempel på en sådan situation.  
● Uppfattar du att du kan ta stöd av dina kollegor när och om du är osäker, och på vilket 

sätt får du stöd?  
-Uppfattar du att ni har en gemensam syn på arbetsplatsen kring missbruk och orsaker 
till detsamma? Om ja, beskriv? Om nej, beskriv?  

● Kan du ge exempel på en situation/ett ärende där resultatet blev som intentionen var 
från början? 

-Kan du ge exempel på en situation/ett ärende där resultatet inte blev som det var tänkt från 
början? 

- Vilket uppfattar du är det vanligaste? 
● Har du några tips eller förslag som du tror skulle underlätta arbetet med klienterna? 

 

Avslutande frågor 

● Finns det något jag har glömt fråga som du anser är viktigt att förmedla? 
●  Vill du ta del av studien efter att den har blivit färdigställd? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

      

Studiens syfte (ifylles av student): 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetarna arbetar med individer som har 
någon form av narkotika- eller alkoholmissbruk.  Detta med koppling till bland annat 
samverkan, ansvarsfördelning samt uppföljnings-och utvärderingsarbete. Tanken är också att 
analysera hur socialsekreterarens förförståelse kan påverka deras arbete och förhållningssätt 
gentemot sina klienter. 

 

Datum (ifylles av student): 

 

______________________ 

 

 

Studieansvarig (ifylles av student):     

Amanda Gliszczynska  

Telefon: 073-683 93 26 

ama_nda.g@hotmail.com  

 

Underskrift:____________________________ 

 

 

Jag som respondent till denna studie medger att jag har tagit del av informationsbrevet och 
informationen kring mitt deltagande i studien. Jag är medveten om att deltagandet i studien är 
frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Härmed samtycker jag till mitt deltagande i studien: 

 

Datum: ____________________________________________________________ 

 

Deltagarens underskrift: _______________________________________________ 

 

 
 


