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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka insatsers utfall för missbruksklienter efter avslutad vistelse på 
behandlingshem/ familjehem. Ett delsyfte är också att undersöka några variablers inverkan på 
utfallet samt hur dokumentationen ser ut. Utifrån detta har vi formulerat följande 
frågeställningar. (1) Hur har insatserna utfallit i stort? (2) Hur har sociala relationer beskrivits 
i anslutning till detta? (3) Hur har klientens delaktighet och motivation beskrivits? (4) Hur har 
den samlade dokumentationen av insatserna fungerat? För att besvara dessa har 14 akter 
studerats, metoden har varit såväl kvalitativ som kvantitativ. Resultatet visar att sex av 
klienterna har en förbättrad missbrukssituation sex månader efter avslutad behandling. 
Andelen kvinnor är ansenligt större än andelen män som har förbättrad missbrukssituation.   
Tidigare forskning gällande sociala relationer och motivation har visat att dessa variabler har 
betydelse för utfallet. Gällande sociala relationer tycks det i vår studie ha haft betydelse för 
missbrukssituationen. I det material vi har tagit del av har dokumentationen varit bristfällig 
varför vi har haft svårt att besvara frågeställningarna. Vår studie framhåller vikten av 
systematiska metoder för dokumentation då detta är en förutsättning för utvärdering och 
vidareutveckling av socialtjänstens verksamhet. Vidare framhålls betydelsen av att arbeta och 
dokumentera med klientens sociala relationer och behandlingsmotivation, detta för att påverka 
utfall i positiv riktning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: missbrukare, utfall, dokumentation, sociala relationer och behandlingsmotivation 
 
 
 



 
Institutional Treatment for Substance Abusers – A File Study of Results and Documentation 
Authors: Catrin Gustavsson and Sandra Karlsson 
Supervisor: Per-Åke Nylander 
Örebro University 
Department for Behavioral, Social, and Legal Sciences 
Social Work Program 
Social work C, 61-90 points 
C-essay, 15 points 
Spring term 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the results of substance abusers after they have 
completed their visit in an institution/foster home. Parts of the purpose are to examine specific 
variables and their effects on the results as well as what the documentation looks like. From 
this we have formulated these following questions. (1) Generally, what have these efforts 
resulted in? (2) How have the social relationships been described in connection to this? (3) 
How has the client’s participation and motivation been described? (4) How has the collected 
documentation of these efforts been functioning? To answer these questions 14 files have 
been studied and the method has been both qualitative and quantitative. Our findings show 
that the result, regarding the abuse situation, has improved six months after completed 
treatment for six of the clients. The proportion women are considerably larger than the 
proportion of men with improved abuse situation. Previous research regarding social 
relationships and motivation has shown that these variables have significance for the result. 
Our findings regarding social relationships show that they were of importance for the abuse 
situation. The documentation in our research material has been insufficient and this has led to 
difficulties when trying to answer our questions. This study points out the importance of 
systematic methods of documenting because this is a prerequisite for the social services to be 
able to evaluate and to develop their activity. It seems like documenting and working with the 
client’s social relationships and motivation for treatment could influence the result to a more 
positive outcome.  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Alcohol/substance abuser, result, documentation, social relationships and 
motivation for treatment. 
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INLEDNING  
Missbruk har varit ett samhällsproblem vars omfattning och karaktär har varierat över tid. 
Sedan mitten av 1990 talet har det skett en dramatisk ökning av alkoholkonsumtionen i 
Sverige och när det gäller narkotika blir även den problematiken tyngre (Socialstyrelsen, 
2004). Detta lägger ett stort ansvar på samhället. Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) anger i 2 
kap. 2§ att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen, 5 
kap. 9§ anger vidare att det är socialnämndens ansvar att aktivt sörja för att den enskilde 
missbrukaren får den hjälp och stöd som krävs för att denne ska kunna komma ifrån 
missbruket (Norström & Thunved, 2005). Detta ställer höga krav på kommunernas 
socialtjänster när det gäller att erbjuda behandlingsinsatser. Huvuddelen av behandling av 
missbrukare sker i form av öppenvårdsinsatser. Insatser kan också ske i form av frivillig 
placering på institution eller familjehem samt genom tvångsvård med stöd av Lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). År 2006 fick drygt 2900 personer med 
missbruksproblematik heldygnsvård.  Av dessa vårdades 91 procent på frivillig basis 
(Socialstyrelsen, 2006, s.7). Denna studie kommer att fokusera på klienter som varit placerade 
enligt SoL 4:1, detta innebär att de frivilligt har ansökt om behandling. 
 
När socialtjänsten väljer behandling för den enskilde individen är det viktigt att de vet att det 
som erbjuds har hög kvalité, att man vet vad den aktuella verksamheten erbjuder och att den 
har goda effekter för klienterna. Således är det av stort vikt att man följer upp resultaten av 
behandlingen. Detta fyller flera viktiga funktioner, dels att klienten kan få möjlighet till 
förändringar om den första behandlingen inte fungerat på ett önskvärt sätt och dels för att 
empiriska utvärderingar ska kunna genomföras. Det sistnämnda är också en förutsättning för 
att det ska gå att argumentera för att behandlingar med goda effekter också blir de som 
används (Socialstyrelsen, 2007a, s.115). Kritik har riktats mot landets socialtjänster då det 
gäller just uppföljningar av de insatser som utförts. Det saknas många gånger systematiska 
sätt att ta reda på hur det går för klienterna (Alexandersson, 2006). Att det slarvas kring 
uppföljning i ärenden rörande socialtjänstens verksamheter är anmärkningsvärt då det kan få 
stora konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort. En viktig aspekt för 
att möjlighet ska finnas att utvärdera olika behandlingar och klienters utfall är att 
dokumentation sker före, under och efter insatser. Såväl lagstiftning som rekommendationer 
och råd från socialstyrelsen anger vikten av dokumentation och hur denna ska utföras. 
Dokumentation är också av stor betydelse för klientens rättssäkerhet och för att verksamheten 
ska kunna granskas utifrån (Tengvald, 1996, s.15-16).  
 
Klientens delaktighet vid planeringen av missbruksvårdsinsatser ska dokumenteras. I 
dokumentationen ska individens egen inställning framgå samt hur inflytande har sett ut 
(SOSFS 2006:5). Då en klient är delaktig vid planeringen bör det alltså framgå hur klienten 
ställer sig till den tänkta behandlingen. Om klienten känner tilltro till den förestående 
behandlingen ökar chanserna för att hon/han ska vara motiverad till behandlingen (Bergmark 
& Oscarsson, 1999). Just detta med behandlingsmotivation har i olika studier visat sig vara en 
viktig faktor när det gäller hur behandlingen faktiskt fungerar. Om behandlingsmotivationen 
är hög är chanserna större att klienten stannar kvar längre och fullföljer behandlingen (Joe, 
Simpson, Broome, 1998). Detta talar för att socialsekreterare som arbetar med målgruppen 
missbrukare kartlägger hur klientens motivation för att gå in i behandling ser ut. Genom att se 
vilka möjligheter och hinder som finns för klienten och som påverkar 
behandlingsmotivationen bör man kunna påverka dessa individers framtida utfall. 
 



2 

 

En annan variabel som tidigare forskning har visat är av betydelse för hur det går för klienten 
är sociala relationer. De sociala relationerna är viktiga för klienten på olika sätt, de är 
betydelsefulla genom att de bidrar med ett stöd som klienten behöver både för att söka och 
fortsätta behandling. Socialt stöd är extra viktigt efter behandlingen för att klienten ska kunna 
motstå frestelsen av återfall (Blomqvist, 1999, s.195-199). De sociala relationerna kan också 
påverka individen negativt då de kan innebära en påfrestande stress för klienterna när de väl 
är ute från behandlingshemmet (Gideon, 2007, s.213). Därför är det av betydelse att 
dokumentationen kring denna aspekt av klientens liv är riklig och ingående så utvärdering och 
uppföljning kan genomföras. Detta för att ge redskap till att kunna förändra behandlingen till 
det positiva. Dokumentation kring klientens sociala relationer blir på så sätt viktig så att man 
kan motverka återfall när klienten kommer ut ur behandlingen. 
 
Den här uppsatsen skrivs på uppdrag av en socialtjänst som ingår i Praktik- och 
UtvecklingsCentrum (PUtC), en samarbetsform mellan Örebro universitet och arbetsgivare 
verksamma inom socialt arbete. I uppdraget ingår det att utifrån socialtjänstens 
dokumentation sammanställa hur det har gått för klienter från fem kommuner efter fullföljd 
behandling. Den behandling som avses är frivillig heldygnsvård på institution eller 
familjehem. Utifrån uppdraget och vad som framkommit som relevant avseende 
missbruksvård har följande syfte formulerats. 
 

SYFTE 
Uppsatsens syfte är att utifrån aktstudier undersöka vilka utfall olika behandlingsinsatser har 
haft för missbrukare som varit placerade enligt SoL 4:1 samt belysa olika faktorer som kan 
antas påverka behandlingsutfallet. Ett delsyfte är att studera dokumentationen i akterna utifrån 
vad som anges av författningar, råd och anvisningar kring detta område. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Hur har insatserna utfallit i stort? 
- Hur har sociala relationer beskrivits i anslutning till detta? 
- Hur har klientens motivation beskrivits? 
- Hur har den samlade dokumentationen av insatserna fungerat? 

 

CENTRALA BEGREPP 
Missbruk - DSM-IV:s system definierar missbruk med vissa fasta kriterier, dessa kriterier 
innebär att man fortsätter sitt missbruk trots att det genererar återkommande problem inom 
vissa avseenden i livet. Det andra kriteriet innebär att bruket medför att det finns risk för att 
någon kan åta sig fysisk skada. Förutom missbruk definierar DSM-IV även beroende som är 
ett mer avancerat tillstånd (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2007, s.11). I denna studie 
kommer begreppet missbruk användas för båda tillstånden. 
 
Utfall- Att mäta en grupp klienters utfall är mindre anspråksfullt än att uttala sig om 
effekterna. Medan effekter är kopplade till behandlingen så kan utfall presentera hur det har 
gått för klienterna utan att det för den sakens skull behöver vara ett resultat av  
själva behandlingen (Fridell, 1996, s.124). Det finns svårigheter med att mäta utfall, dessa 
består i att veta vad det är som säger mest om hur det går för klienten. Litteratur anger att man 
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inte enbart bör se till själva missbruksaspekten utan också väga in om andra variabler såsom 
sociala relationer, psykisk och fysisk hälsa och sysselsättning förbättras (Socialstyrelsen, 
2007b, s.33; Fridell, 1996, s.125).   
 
Återfall - är ett komplext begrepp och det kan definieras på flera sätt. Begreppet används på 
olika sätt på olika nivåer inom missbruksområdet, det finns tom en distinktion på begreppet 
mellan klienter och personalen som arbetar med dessa inom området (Laanemets, 2007, 
s.138-156). En definition framhåller att återfall är en del i en process. Det handlar om en 
aktivt tänkande, beslutande och väljande individ som gör val och tar beslut i sin 
missbrukssituation.  Begreppet kan genom en annan definition även handla om en enstaka 
händelse, det definieras då som en enskild företeelse som innebär att individen är ett passivt 
objekt i förhållande till missbruket (Laanemets, 2007, s.138-156). För denna studie ses återfall 
som en del av en process men att detta inte behöver innebära att en enstaka företeelse betyder 
att klienten fortsätter sitt missbruk. Om en individ endast återfaller en gång ses detta som att 
individen då har gjort ett val och inte är ett passivt objekt i förhållande till missbruket.       

 

METOD  

STUDIENS SAMMANHANG OCH VAL AV METOD 
Denna studie skrivs på uppdrag av den kommun där en av författarna genomfört sin 
handledda studiepraktik. Uppdraget som det ursprungligen lät utvecklades sedan till att 
undersöka utfallet för klienter som varit placerade enligt SoL (2001:453) 4:1 samt att närmare 
belysa variablerna behandlingsmotivation, sociala relationer samt hur dessa ärenden har 
dokumenterats. 
 
För att besvara uppdragets frågeställning ”hur har det gått för klienterna efter fullföljd insats?” 
samt studiens andra frågeställningar som är mer inriktade på specifika faktorer och 
dokumentation har såväl kvalitativ som kvantitativ metod valts. En av fördelarna med att 
kombinera dessa angreppssätt är att bilden som ges i resultatet blir mer nyanserad och ger en 
bredare bild av området (Holme & Solvang, 1997, s.85-87). Den första delen av resultatet 
avseende den första frågeställningen är kvantitativ medan de andra delarna även har en 
kvalitativ ansats. Att frågeställningen gällande utfallet i stort endast har en kvantitativ ansats 
beror på att materialet varit brett och att dokumentationen inte gett underlag för att studera 
alla variabler med en kvalitativ utgångspunkt. Istället valdes att närmare studera de variabler 
som var mer utförligt dokumenterade under de nästkommande frågeställningarna. De 
kvalitativa avsnitten ger möjlighet att ge mer djup åt vissa av de resultat som redan 
framkommit av det kvantitativa avsnittet som i denna uppsats inte gett så mycket information.  

LITTERATURSÖKNING 
Grunden för denna studie ligger i akterna med dokumentation kring missbruksklienter som 
blivit placerade enligt SoL på institutioner eller familjehem. Sökning av relevant litteratur 
gjordes huvudsakligen genom sökningar på Örebro Universitets biblioteks databaser, dessa 
var Voyager, Libris, Elin@Orebro, ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts, 
JPSocialnet, SAGE och Social Services Abstracts. I c-uppsatser och annan litteratur som har 
bedömts vara relevanta har författarna utifrån referenslistor funnit ytterligare källor. Detta 
menar Ejvegård är en enkel metod för att finna central litteratur för det område man avser 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://www.csa2.com/htbin/dbrng.cgi?username=orebro&access=orebro59&cat=assia&adv=1
http://db.ub.oru.se/login?url=http://www.jpsocialnet.se/portal.asp
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undersöka (Ejvegård, 2003, s.45-46). Sökord som har använts är missbruk, alkohol, droger, 
utfall, effekt, institution, dokumentation, påverkansfaktorer samt drug abuse, substance abuse, 
alcohol, drug rehabilitation, motivation, social support, social network, result, effect, 
predictor, treatment och documentation. Litteraturen som använts till uppsatsen kommer från 
de rapporter, artiklar och böcker som var träffarna av den sökning som nämnts ovan. I den 
utsträckning det har varit möjligt har primärkällor använts (Ejvegård, 2003, s.62-63). 
 

URVAL OCH AVGRÄNSNING 
De akter som berörs i denna studie gäller klienter i fem kommuner som placerats och fullföljt 
heldygnsbehandling enligt SoL (2001:453) 4:1 på institution eller i familjehem under år 
200X. Det rör sig således om ett kriterieurval och avsikten har varit att alla klienter som 
uppfyller dessa kriterier ska ingå i aktstudien (Marlow, 2001 s.140-145). Förslaget på detta 
kommer ifrån uppdragsgivaren. Materialet författarna har bett att få ta del av är; 

- Utredning som föranlett insatsen 
- Dokumentation under insatsen samt 
- Dokumentation fram till sex månader efter avslutad behandling som kan påvisa 

behandlingens utfall 
Således har det varit upp till kommunerna att plocka ut vilka akter som är aktuella för studien 
samt välja ut vad som är av relevans för studiens syfte. Författarna kan därmed inte försäkra 
att alla akter som uppfyller urvalskriterierna kommit dem till handa. Det kan ha funnits fler 
akter men att dessa av olika anledningar inte har tagits ut för studiens genomförande. Att 
kontroll över urvalsprocessen inte har funnits kan påverka studien negativt avseende t.ex. 
generaliserbarhet. En avgränsning har gjorts genom att endast material som sträcker sig ett 
halvår efter avslutad insats studeras, detta då en längre tidsperiod kan innehålla fler faktorer 
som påverkar utfallet. 
 

BORTFALL 
När studien påbörjades fanns tillgång till 16 akter. Vid granskning av akterna upptäcktes dock 
två fall där behandlingen inte var fullföljd. Då detta innebär att dessa akter inte uppfyller 
kriterierna för studiens urval kommer de inte att redovisas i resultatet. Detta har bedömts som 
ett externt bortfall (Svenning, 2003, s.223), således är det 14 akter som studien rör. 
 
I en av de akter som studerats fann författarna att utredning som föranledde insats saknades, 
författarna har dock valt att förbise detta eftersom bedömningen gjordes att akterna ändå 
kunde bidra med material till studien. I ytterligare två akter har dokumentation saknats under 
pågående insats. Även dessa har valts att redovisas. 
 
I och med att det är akter som har studerats så har författarna varit beroende av vad som redan 
är dokumenterat och har därmed inte fått svar på alla variabler i mallen (se nedan). Dessa 
räknas som interna bortfall i detta material (Svenning, 2003, s.223). Vissa variabler har haft 
större bortfall, detta har presenterats under ”dokumentationen i akterna”. 
 

KONSTRUKTION AV MALL 
Efter att ha läst in sig på området hade författarna en uppfattning om vilka områden som kan 
ha betydelse då det gäller att uttala sig om behandlingsutfall, bland annat har Addiction 
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Severity Index (ASI)- instrumentet gett en grund. ASI är en strukturerad intervju där frågorna 
rör sju olika områden i klientens liv. Dessa områden är förutom området alkohol- och 
narkotikamissbruk arbete och försörjning, familj och umgänge, brott och kriminalitet samt 
fysisk och psykisk ohälsa (Nyström, Sallmén & Öberg, 2005, s.19). För att konstruera en mall 
som skulle förenkla materialinsamlingen gjordes först en pilotstudie där en akt, som var en av 
de utvalda för denna uppsats, grundligt studerades (Holme & Solvang, 1997, s.81). 
Pilotstudien fyllde flera funktioner, dels att författarna skulle få en inblick i hur akter kan se ut 
och dels vilken typ av variabler de skulle kunna tänkas ge information om. När studien av 
denna akt pågick diskuterades vilka variabler som skulle kunna visa sig ha betydelse för att 
besvara uppsatsens syfte. Efter pilotstudien diskuterades hur mallens variabler skulle utformas 
och hur denna skulle kunna utarbetas för att få ut så mycket material som möjligt av de 
resterande akterna. Då tidigare forskning påvisat att sociala relationer och motivation har 
betydelse för behandlingsutfall (Kidorf, King, Neufeld, Stoller, Peirce & Brooner, 2005; 
Sobell, Sobell & Leo, 2000; Gideon, 2007; Joe, Simpson & Broome, 1998; Pollini, O´Toole, 
Ford & Bigelow, 2006) samt att den genomgångna pilotstudien visat att information fanns 
kring dessa variabler valdes dessa områden till centrala för studien. Därmed fick dessa 
variabler större utrymme i mallen. Den akt som utgjorde underlaget för pilotstudien är del av 
den slutliga studien. Mallen utformades tillslut för att passa uppsatsens syfte på så sätt att den 
fick tre delar. Delarna gäller information angående klienten innan, under och efter insatsen. 
Mallen är utformad som en enkät med utrymme för att även ta in kvalitativa citat från akterna 
om dessa kan ha relevans för studiens syfte och frågeställningar. Det finns fasta 
svarsalternativ och även plats för alternativ dokumentation.  
 
Efter att materialinsamlingen påbörjats upptäcktes luckor i mallen som korrigerades genom 
fler variabler och svarsalternativ. Detta innebar att författarna fick gå tillbaka till de först 
studerade akterna för att komplettera detta material.  

GENOMFÖRANDE 
Efter att uppdraget klargjorts påbörjades arbetet med att ta del av den litteratur som fanns 
kring behandlingsutfall för missbrukare varpå syftet utformades. När sedan pilotstudien 
genomförts och den preliminära mallen utarbetats påbörjades materialinsamlingen. 
Författarna åkte ut till de respektive kommunerna för att på plats ta del av de aktuella akterna.  
Tillstånd för detta erhölls av det samarbetsorgan som kommunerna ingår i och som har 
efterfrågat uppdraget. När arbetet påbörjades fanns ett avtal mellan författarna och 
uppdragsgivaren att flera av de praktiska detaljerna kring insamlandet av materialet skulle 
ordnas av kommunerna. Författarna har dock stött på svårigheter genom att all information 
inte har gått ut till berörda personer vilket har fördröjt arbetet avsevärt. 
 
I respektive kommun har socialsekreterare plockat fram de akter som skulle studeras. För var 
akt har en mall fyllts i genom att de fasta svarsalternativ som bäst passat kryssats i samt att 
citat som varit av relevans för studiens syfte och frågeställningar ordagrant har skrivits ner. 
Till en början arbetade författarna med akterna tillsammans för att försäkra sig om att de har 
haft samma uppfattning om innehållet och därmed fyllt i mallarna på ett korrekt sätt. Därefter 
har de arbetat med akterna var för sig och endast vid tveksamheter gemensamt diskuterat hur 
de ska förhålla sig till materialet. Möjlighet har funnits till att efterfråga ytterligare delar av 
akterna från personalen då detta har saknats. Således har luckor fyllts i som annars hade 
uppstått i resultatet. Även efter inhämtandet av material har författarna gemensamt gått 
igenom vissa akter för att tillsammans reda ut eventuella oklarheter kring innehållet.   
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Mallen utformades efter en genomgång av relevant litteratur och efter att pilotstudien var 
genomförd. Stöd togs även utifrån ASI. I den slutliga versionen bestod mallen av variablerna 
kön, ålder, civilstånd, familj, huvuddrog, missbrukets längd, tidigare insatser, hälsoaspekten, 
kriminalitet, boendesituation, arbete, försörjning, sociala relationer, orsak till insats, 
målsättning samt klientens inställning. Då såväl tidigare forskning som teori påvisat att 
sociala relationer och klientens motivation har betydelse för utfallet (Kidorf, m.fl., 2005; 
Sobell, m.fl., 2000; Blomqvist, 1999; Joe, m.fl., 1998; Pollini m.fl., 2006; Bergmark & 
Oscarsson, 1999) samt att pilotstudien antydde att information angående dessa variabler torde 
finnas valdes dessa till centrala för studien.  
 
Vid pilotstudien framkom det att dokumentationen var bristfällig och då togs beslutet att 
dokumentationen skulle få en egen frågeställning. Litteratur angående detta hade studerats 
redan tidigare men först då fick det större utrymme i mallen. Mallen har gett möjlighet att 
gradera hur väl de olika variablerna har dokumenterats och i vissa variabler även hur noggrant 
området är belyst (se bilaga 1). Detta har medfört vissa svårigheter i och med att det i hög 
grad handlar om författarnas subjektiva bedömningar. Författarna har gjort klassificeringar av 
variablerna, dessa gjordes innan insamlandet påbörjades men har under arbetets gång 
omarbetats (Ejvegård, 2003, s.35-36). I ärenden kan det först ha fyllts i att dokumentation 
förekommer i viss mån men att området inte är belyst. Med detta menas då att någonting har 
nämnts i akten men att det inte behöver innebära att det har lagts någon vikt vid. För 
bedömningen av att ett område är ”väl belyst” har krävts att det finns relativt mycket 
dokumenterat om det. När det gäller t.ex. sociala relationer har författarna letat efter vilka 
personer som ingår i nätverket men också hur dessa relationer beskrivs mer ingående och vad 
de har för betydelse för individen. För att ett område ska ha klassats som ”något belyst” så har 
dokumentation funnits men det vore önskvärt att mer vikt lades vid det som tas upp. I 
bedömning har det också haft betydelse om det tycks uppenbart att man har valt att endast 
dokumentera ett par relationer väl men att annat saknas. 
 
Efter att materialinsamlingen var slutförd analyserades materialet mot den givna 
tolkningsramen, se bearbetning och analys. 
 

BEARBETNING OCH ANALYS 
Efter inhämtandet påbörjades bearbetningen av materialet. Då materialet endast omfattar 14 
akter har författarna inte funnit något skäl att använda sig av något statistikprogram eller 
liknande utan har manuellt sökt efter samband. Några tydliga samband mellan 
bakgrundsvariabler och behandlingsutfall har inte funnits och därför har det valts att endast 
presentera hur gruppen ser ut före och efter insats. Författarna har dock i den mån de har 
funnit intressanta fakta resonerat kring dessa. 
 
Litteratur anger att det finns svårigheter när det gäller att uttala sig om utfall. Man bör inte 
endast se till själva missbruket då det finns starka skäl till att i bedömningen ta med om 
faktorer såsom klientens hälsa, sociala relationer och möjligheter till försörjning o.s.v. 
förbättras (Socialstyrelsen, 2007b, s.33 & Fridell, 1996, s.125). Detta har dock inte funnits 
möjlighet att ha med i studiens klassificering. Efter inhämtandet av material har akterna 
istället delats in i förbättrad missbrukssituation och inte förbättrad missbrukssituation. 
Avslutad kontakt med socialtjänstens missbruksenhet, där det inte framgår att missbruket har 
fortsatt, har det bedömts som förbättrad missbrukssituation. Likaså om klienten har återfallit 
endast en eller några gånger. Vid bedömningen av de utan förbättrad missbrukssituation har 
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klienten efter avslutad insats återfallit i missbruk och dokumentationen påvisar att missbruket 
även har fortgått. Klassificeringen är författarnas egen och den har gjorts efter inhämtandet av 
materialet (Ejvegård, 2003, s.35-36). 
 
När det gäller den kvalitativa ansatsen har en textanalys gjorts som huvudsakligen består av 
en delanalys. Detta innebär att specifika stycken av materialet har studerats ingående, utifrån 
detta har analysen resulterat i en tolkning av utfallen, som står i fokus för uppsatsen (Holme & 
Solvang, 1997, s.141-144). Vid materialinsamlingen skrev författarna av valda delar 
ordagrant på plats då de hade akterna framför sig. Sedan valdes de citat ut som var av relevans 
för studiens syfte och frågeställningar och som kan ge större tyngd åt den kvantitativa delen.  I 
dessa citat har sådant som skulle kunna göra individen identifierbar strukits (Vetenskapsrådet, 
2007), de delar ur citaten som inte är relevanta har också tagits bort (Kvale, 1997, s.171). 
Citaten har sedan analyserats mot vad teori och tidigare forskning angivit om sociala 
relationers och motivations betydelse (Kidorf, m.fl., 2005; Sobell, m.fl., 2000; Blomqvist, 
1999; Joe, m.fl., 1998; Pollini m.fl., 2006; Bergmark & Oscarsson, 1999). 
 
För att göra resultatet mer levande kommer två typärenden beskrivas. Det första beskriver 
typklienten i gruppen innan insats. Detta har gjorts genom att de vanligast förekommande 
variablerna har tagits med, det är således inte en beskrivning av någon enskild klients akt. Det 
andra typärendet beskriver någon i gruppen som sex månader efter avslutad behandling 
bedömts ha en förbättrad missbrukssituation. Inte heller detta fall är knutit till någon särskild 
akt. 
 

RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 
Reliabilitet uppger hur tillförlitligt och användbart det mätinstrument och den måttenhet är 
som man använder sig av i en studie. Man behöver ett mått som är stabilt och inte störs av 
variationer i till exempel plats, tid och intervjuare. De skillnader studien ska visa på är 
skillnader i det fenomen som avses mätas, det ska inte uppstå skillnader i studien på grund av 
mätinstrumentet eller måttenheten (Ejvegård, 2003, s.70-71; Larsson, Lilja & Mannheimer, 
2005, s.294-295; Marlow, 2001, s.181). Mätinstrumentet i undersökning är mallarna och detta 
instrument har varit stabilt under den tid som undersökningen ägt rum. Det har även varit 
stabilt genom de platser som besökts för att samla in materialet och det har hela tiden varit 
författarna som har skrivit in informationen från akterna in i mallarna. Måttenheten som 
består av frågorna i mallen, vilka är utformade efter ASI, har även de varit stabila under tid 
och plats. I och med att arbetet att fylla i mallarna handlar om subjektiva tolkningar av två 
olika personer har genomgående fört en diskussion om hur frågorna och informationen i 
akterna ska tolkas. Detta har gjorts för att författarna ska kunna försäkra sig om att de hela 
tiden tolkar informationen och skriver in den i mallarna på samma sätt för att på så vis kunna 
höja reliabiliteten i arbetet.  
 
Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta (Ejvegård, 2003, s.73-75; Jacobsen, 
2007, s.116; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s.66; Marlow, 2001, s.185). Eftersom 
informationen kring klientens förhållanden är en sekundär källa kan det ses som en svårighet 
att uppnå en hög validitet. Att få information från akter istället för den primära källan kan 
innebära flera problem, först finns problemet med tolkningsutrymmet. Först kan 
socialsekreteraren tolka klienten på ett sätt och om det finns flera handläggare inom ett ärende 
kan även detta medföra att tolkningsutrymmet vidgas. Sedan tolkar författarna det material 
som de skrivit ner i akten och då kan det vara ännu längre ifrån vad klienten egentligen 
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menade eller sa under mötet med socialsekreteraren. Uppdraget att kunna uttala sig om 
utfallet för dessa klienter är också svårt eftersom författarna bara har dessa sekundära källor 
att tillgå i bedömningen av utfallet, detta medför att bedömningen av klienternas livssituation 
inte blir tillförlitlig. När studiens sista frågeställning har besvarats är dokumentationen istället 
en primärkälla vilket höjer validiteten i de delarna av resultatet. Genom att författarna inför 
utformandet av mallen studerade ASI-instrumentet som är validerat kan det ses som positivt 
för validiteten i studien.   
 
Generaliserbarhet innebär att studiens resultat är representativt för populationen och att 
resultatet därmed går att tillämpa på denna. För att i studien uppnå generaliserbarhet behövs 
ett representativt urval göras och för att veta om urvalet är det eller ej finns flera metoder att 
ta till (Marlow, 2001, s.133). I denna studie har ett kriterieurval använts. Då författarna inte 
har haft kontroll över urvalsprocessen kan det ha inneburit att den studerade gruppen inte är 
representativ för populationen och att resultatet därmed inte kan tillämpas på denna. Vidare 
har det material som samlats in avgränsats på så vis att det håller sig till en tidsperiod som 
sträcker sig ett halvår efter avslutad insats. En längre tidsperiod skulle kunna innehålla fler 
faktorer som påverkar utfallet, avgränsningen skulle därmed kunna höja studiens 
generaliserbarhet.  
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Forskning har en betydelsefull roll för såväl individers som samhällets utveckling genom att 
kunskaper fördjupas och metoder förbättras. Detta medför ett forskningskrav, att det är 
väsentliga frågor som tas upp och att forskningen är av hög kvalitet. Mot forskningskravet 
måste individskyddskravet vägas. Individer får inte utsättas för otillbörlig insyn, skada, 
kränkning eller förödmjukning. Således måste överväganden göras inför varje undersökning 
där dessa två krav ställs emot varandra (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Vetenskapsrådet för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (2007) anger fyra 
allmänna huvudkrav som ska tas i beaktande vid forskning, dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller undersökningar 
där de deltagande ej medverkar aktivt utan information hämtas från redan existerande 
myndighetsregister ska övervägande göras från fall till fall, en förutsättning är dock att 
medgivande finns ifrån den berörda myndigheten. Vid dessa undersökningar behövs inte 
samtycke från de berörda individerna efterfrågas (Vetenskapsrådet, 2007). Då uppsatsen 
skrivs på uppdrag från de undersökta kommunerna har medgivande redan getts till att ta del 
av de aktuella akterna. Ett brev har också lämnats till IFO- cheferna i de berörda kommunerna 
där författarna ansöker om medgivande till att ta del av sekretessbelagt material, där framgår 
också att materialet kommer att hanteras konfidentiellt, se bilaga 2. 
 
Alla uppgifter om personer i undersökningen ska enligt konfidentialitetskravet behandlas på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt materialet eller identifiera individer i 
undersökningen. Extra stort krav ställs på detta då materialet rör etiskt känsliga uppgifter 
(Vetenskapsrådet, 2007), vilket denna uppsats gör. Enligt SoL11:5 ska dokumentation 
förvaras så att obehöriga inte kommer åt den varför författarna har åkt till respektive kommun 
för att inhämta materialet för att minimerat riskerna att uppgifter kommer ut (Norström & 
Thunved, 2005). Vid dessa tillfällen har akterna kodats och material avidentifierats, såväl 
gällande namn, kommun och behandlingshem.  
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Vetenskapsrådet anger alltså att det är av stor vikt att man väger forskningskravet och 
individskyddskravet mot varandra, det handlar om vilken nytta undersökningen gör. Då syftet 
med denna undersökning är att utvärdera utfallet av de behandlingar som kommunerna 
beviljar anser författarna att det överväger det intrång som görs genom att ta del av 
sekretessbelagt material. Även om resultatet inte kan generaliseras kan det ge viktig 
information som handläggarna har nytta av i framtiden. Då institutionsvården syftar till att 
förbättra klienternas livssituation är det av stor vikt att behandlingen utvärderas så att varje 
individ får bästa möjliga insats. 

KÄLLKRITIK 
Problem har funnits att finna källor av relevans till denna studie, såväl till tidigare forskning 
som till teori. De källor som har använts är dock vetenskapliga och av betydelse för området i 
stort. Den största källan till denna studie är akterna vilket kan granskas källkritiskt. En 
svårighet med att studera akter är att det handlar om sekundärkällor. Författarna är således 
utlämnade till vad någon annan har dokumenterat om klienten. Detta medför att det material 
som tagits del av redan har tolkats av en socialsekreterare innan det skrivits ner (Morén, 1996, 
s.32-33). Edvardsson (2003) framhåller att dokumentation ofta är slarvigt genomförd och att 
läsaren bör ställa sig kritisk mot dess innehåll. Detta har funnits i åtanke under arbetets gång 
och en medvetenhet har funnits om att det kan ha påverkat materialet. 

METODDISKUSSION 
Fördelarna med aktstudier är att materialet redan finns vilket förenklar processen då det inte 
innebär några svårigheter att få tag på respondenter och så vidare. Aktstudier var också en 
förutsättning för att kunna besvara den fjärde frågeställningen gällande dokumentationen. För 
de övriga frågeställningarna är det möjligt att mer värdefull information skulle framkommit 
genom enkäter eller intervjuer. Författarna ställer sig kritiska mot valet av metod då 
användandet av sekundärkällor har resulterat i att det material som tagits del av redan är tolkat 
samt att det inte funnits möjlighet att få information om alla de variabler som avsågs mätas. I 
efterhand kan också konstateras svårigheter med att det slutliga urvalet låg hos olika 
tjänstemän i de olika kommunerna. Det som efterfrågade i akterna var dokumentation som 
indikerade behandlingsutfallet vilket har tolkats olika i de olika kommunerna. Detta innebar 
att vissa akter hade mycket och andra lite material. 
 
 

TOLKNINGSRAM 
Detta avsnitt kommer att presentera såväl tidigare forskning som teori. Författarna har valt att 
kombinera dessa då de i många lägen har överlappat varandra och att det på detta sätt blir 
tydligt vad som kommer att användas i analysen. Uppdelningen kommer ske efter uppsatsens 
frågeställningar, dock finns ingen litteratur till den första frågeställningen då utfallet endast 
kommer att presenteras utan analys. 
 

SOCIALA RELATIONER 
Tidigare forskning visar att missbrukare många gånger har komplexa relationer. Det är inte 
ovanligt att klienterna har dysfunktionella familjer vilket kan vara både primärt och sekundärt 
till individens missbruk. De anhöriga påverkas starkt av missbrukarens situation och det finns 
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därför anledning att arbeta med anhörigstöd. Enligt Melin och Näsholm (1998) kan 
anhörigstöd användas i syfte att stärka klientens närstående och få dem att orka med tillvaron 
men kan också användas för att motivera klienten att bli drogfri. Då anhöriga har stor 
betydelse och kan ha betydande möjligheter att påverka klienten finns det fördelar med att 
arbeta med par- och familjeterapi. Arbete sker med beteendet och det handlar om att bryta 
destruktiva mönster och istället arbeta med att hitta mer fungerande strategier, återuppbygga 
tillit och att klienten får arbeta tillsammans med närstående mot ett gemensamt mål (Melin & 
Näsholm, 1998, s.203-205).  
 
Många personer med missbruksproblematik uppmuntras att säga upp sina kontakter med 
personer som lever i missbruk. Forskning visar på att det är viktigt att de i stället söker sig till 
och blir del av drogfria sociala nätverk. Många studier visar på att detta minskar riskerna för 
återfall och överlag ger ett bättre behandlingsutfall (Kidorf, m.fl., 2005). Klienten kan behöva 
hjälp för att byta ut sitt sociala sammanhang och därför bör man enligt Kidorf m.fl. (2005) 
involvera viktiga drogfria personer i klientens närhet i behandlingen. När det gäller 
alkoholmissbrukare har goda effekter visats vid t.ex. parterapi där klientens partner har 
deltagit i behandlingen. Alkoholkonsumtionen har minskat och klienterna har bättre lyckats 
bibehålla behandlingens resultat över tid (Kidorf m.fl. 2005; Sobell, m.fl., 2000, s.42-43). 
 
Det har även visat sig att socialt stöd är en viktig faktor för att återhämta sig från olika 
hälsoproblem, detta inkluderar även missbruk. Individer som har mer stabila relationer i sin 
omgivning, både inom familj och inom arbete, har visat bättre resultat vad gäller utfall efter 
behandling än de som saknar denna typ av relationer. Det har visats för de alkoholmissbrukare 
som är gifta och har ett stabilt förhållande att detta är positivt relaterat till utfall. Kvalitén av 
relationen har också visat sig vara betydelsefull när det gäller behandlingsutfallet, finns en 
mer positiv familjemiljö ter sig utfallet bättre än förväntat (Sobell, m.fl.2000, s.42-43). 
 
En amerikansk studie av missbrukare på metadonbehandling påvisar att det finns stora vinster 
med att i behandling arbeta med klientens sociala situation. Det är till stor hjälp om individen 
har ett socialt nätverk av personer som inte tar droger. Studien visade att 78 procent var 
drogfria i minst fyra veckor i de fall där det skett arbete med klienterna för att få med dem i 
ett drogfritt socialt nätverk såsom familj, kyrka eller självhjälpsgrupper under behandlingen. 
Kvinnor visade bättre resultat än männen vid behandling med socialt stöd (Kidorf, m.fl., 
2005). 
 
Blomqvist (1999) har undersökt vad som kan ha betydelse för att behandlingens effekt efter 
genomförd behandling ska vara ihållande på längre sikt. Enligt den undersökning och det 
resultat han redovisar är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla dessa effekter 
”stöd från andra”, detta innebär stöd från närstående och familj i individens nyfunna nyktra liv 
och vardag. I studien framgår även att individernas egen uppfattning är att stöd från andra 
hjälpt till att vidmakthålla de positiva förändringarna (Blomqvist 1999, s.175-176). Individen 
kan genom stöd lära sig bygga upp sitt nya liv på ett bra sätt eftersom individen är ärlig med 
sina tidigare problem och även att hon/han efter behandling kan ha fått nytt jobb, ny familj 
och nya vänner och dessa accepterar henne/honom för detta. Dessa nya relationer kan hjälpa 
till med hantering av förändringar och bidra med stöd. Om individen engagerar sig i sitt nya 
liv med jobb, kamrater och familj samt förbättrar dessa relationer kan detta medföra mycket 
socialt stöd. Detta stöd innebär att individen är bättre beredd på att kunna hantera de 
svårigheter som kan uppstå (Blomqvist 1999, s.175-180). 
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Forskning kring självläkning har också påvisat vikten av socialt stöd. Stödet från 
maken/makan är speciellt viktigt för alkoholmissbrukare som försöker upprätthålla nykterhet. 
För att förbättra effekterna av behandling kan det innefattas socialt stöd i behandlingen. 
Forskning har gjorts på huruvida konstlat socialt stöd förbättrar utfallet för manliga 
alkoholmissbrukare, denna forskning påvisade ingen större skillnad mellan konstlat eller inget 
socialt stöd. Det fanns dock en faktor som kunde förutsäga alkoholmissbrukarens eventuella 
dryckesvanor vid uppföljning och det var hur mycket stöd denna individ fick av den mest 
stödjande person i det naturliga sociala nätverket. Att förstärka det naturliga stödet individen 
har kring sig kan således förbättra utfallet (Sobell, m.fl., 2000, s.42-43).  
 
Om det inte finns ett fungerande socialt nätverk kan detta innebära att missbruket återkommer 
i individens vardagsliv. För att detta inte ska inträffa är som sagt ett socialt nätverk 
betydelsefullt och det är viktigt att individen hittar ett annat sätt att göra sitt liv meningsfullt 
och ett socialt nätverk kan då ge en bra grund för denna känsla. Känslan av mening kan 
infinna sig om individen har en uppgift, får uppskattning på sitt jobb och om hon/han har 
fritidsintressen som upplevs givande. Meningsfullhet i tillvaron uttrycker sig dock mest 
genom att individen i sina egna eller genom umgängets ögon inrättar eller återinrättar en 
individuell social identitet som ger individen en betydelsefull roll. Med denna identitet visar 
individen att hon/han kan ta ansvar för sig själv och andra samt att hon/han kan förenkla 
tillvaron för andra människor i sin närhet (Blomqvist 1999, s.195-196). Detta kan även bidra 
till att individen först ser sitt problem genom andras ögon och att andra tar avstånd från 
missbruket. Detta kan på så sätt medverka till att individen söker hjälp eller eventuellt slutar 
missbruka på egen hand. Den positiva roll som nämns ovan kan också hjälpa individen både 
före och under behandlingens gång men även efter behandling eftersom den då kan vara 
avgörande i att den positiva ”effekten” av behandlingen kvarstår på lång sikt (Blomqvist 
1999, s.195-199). 
 
Ett typiskt utfall för majoriteten av alkoholmissbrukare inkluderar återfall relativt kort tid 
efter behandlingen och då kan det sociala stödet vara en viktig påverkansfaktor. Hur 
make/maka eller sambo reagerar på återfallet kan ha en stor betydelse för hur individens 
framtida dryckesvanor kan komma att te sig. Om partnern har förståelse för detta beteende så 
kan denne hjälpa individen att undvika eller bättre handskas med återfall. Maken/makan kan 
även uppmuntra individen till att tacka nej till att dricka om tillfället uppkommer (Sobell, 
m.fl., 2000, s.42-43; McMahon 2001, s.77).  
 
Litteratur pekar på att stress, socialt stöd och personlighetsfaktorer är viktiga i förhållande till 
återfall av olika missbruk. Det har uppvisats ett samband mellan stress och återfall vad det 
gäller rökare, alkoholmissbrukare och opiatmissbrukare. Även kvaliteten och kvantiteten av 
det sociala stödet har kunnat påverka återfall hos dessa missbrukare. Det finns vissa 
personliga karaktärsdrag som kan förutsäga återfall efter avslutad behandling och antisociala 
drag är ett sådant. Antisocial personlighetsstörning kan också länkas med ett negativt utfall 
efter missbruksbehandling. Det finns starka bevis för en koppling mellan depression och 
andra negativa sinnestämningar och återfall i missbruk. Studier har visat att negativ 
känslostämning kan kopplas till återfall (McMahon 2001, s.77-78). 
 
Att stöd är en viktig fråga i varje individs liv stämmer dock i ännu högre grad för någon som 
återhämtar sig från missbruk. Att komma ut till ett ”normalt” liv fritt från missbruk kan vara 
traumatiskt och detta kan innebära mycket stress för individen och då kan resultatet av detta 
vara återfall i missbruk. Detta kan beskrivas som att individen flyr undan ”bördan av att 
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välja”, bördan att välja huruvida man ska vara nykter eller ej. Det är därför viktigt att lära sig 
mer om hur socialt stöd kan fungera som en buffert för missbrukande individer i förhållande 
till de stressfyllda egenskaperna av rehabilitering och återintegrering (Gideon 2007, s.213).  
 
Det är familjen och speciellt maken/makan som tillhandahåller det sociala stödet som 
individen behöver, både under behandling men även efter avslutad behandling. Studier har 
visat att individer som är gifta har bättre fysisk och psykisk hälsa. Vissa studier har dock visat 
på att förhållanden med låg kvalitet kan resultera i höga stressnivåer eftersom de ses som en 
kronisk belastning snarare än vad som är önskat, en hjälpande faktor. Istället för att det sociala 
nätverket fungerar som en hjälpande och stödjande inverkan på missbrukssituationen blir det 
en onödig stressfaktor som kan resultera i återfall och kanske till och med leda till att 
individen återvänder till ett missbruk (Gideon 2007, s.213-215). 
 
Vad litteratur tar upp kring återfall är begränsat. Trots det finns ett antal studier som påvisar 
att stress, stöd och personlighet har effekt på återfall. De flesta har dock inte forskat 
tillräckligt på samvarians mellan dessa indikatorer. Det är möjligt att de negativa 
livshändelserna och begränsningarna i kvantiteten och kvaliteten av det sociala stödet som har 
förutsett återfall kan vara relaterat till underliggande personlighetsstörningar 
(McMahon 2001, s.77-78).  
 
Ett viktigt begrepp inom social interaktion är sociala band och detta kan beskrivas och förstås 
i termer av mellanmänskliga förhållanden och förlopp. Teorin menar att människan hela tiden 
utvecklas genom sina sociala interaktioner. Begreppet sociala band innebär något som finns i 
interaktionen mellan människor och det är något som finns i den relationen. I Skårner (2004, 
s.17) framhålls den kraft som binder samman individer och grupper av individer till varandra 
och denna kraft är sociala band. Karaktären av denna kraft, de sociala banden, beror till störst 
del av kommunikation mellan deltagarna, speciellt den emotionella kommunikationen mellan 
dem. Det sociala bandets beskaffenhet formar karaktären på kommunikationen samtidigt som 
kommunikationen formar det sociala bandets tillstånd, det föreligger därmed en cirkulär 
relation mellan sociala band och kommunikation. För att varaktiga och förtroendefulla sociala 
band ska kunna uppstå måste de grundas på att de inblandade människorna känner en 
gemensam förståelse och identifiering. Dessa människor agerar i samstämmighet både på ett 
känslomässigt plan och på ett intellektuellt plan (Skårner 2004, s.17; Dahlgren & Starrin 
2004, s. 91-95).  
   
Sociala band behöver ha en väl avvägd balans mellan för stort och för litet avstånd mellan 
personerna annars kan alienation uppstå. Det finns två olika typer av alienation, den ena är 
isolation och den andra är uppslukning. Isolation innebär alldeles för mycket avstånd mellan 
människor medan uppslukning innebär för lite avstånd mellan dem istället. Uppslukning 
innebär att kollektivets åsikter går före individens och isolation innebär att individens åsikt 
går före kollektivets (Skårner 2004, s.18; Retzinger 1991, s.37; Scheff 1994, s.4-6; Scheff 
1997, s.73-74). 
 
Sociala band prövas ständigt i mellanmänskliga relationer och de förändras alltid, de kan 
förstöras, stärkas eller försvagas. Detta betyder att sociala relationer vid varje tillfälle är en 
satsning, man tar alltid en risk. När människor interagerar med varandra skapas ett förlopp där 
känslor framkallas. Känslor av otillräcklighet, nedvärdering och avvikelse från andra 
individer i samhället kan påverka självkänslan. Det som kan stärka självkänslan är en känsla 
av respekt, bekräftelse och en positiv känsla av sig själv i förhållande till andra. De känslor 
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som stärker självkänslan hjälper till att skapa trygga sociala band medan de negativa 
känslorna kan hota banden. (Skårner, 2004, s.18; Retzinger, 1991, s.37; Scheff, 1997, s.73-
76). 

 

KLIENTENS MOTIVATION 
Tidigare forskning har visat att vilken motivation klienten har att gå in i behandlingen har 
betydelse för utfallet. Om individens motivation är låg inför behandlingen löper hon/han 
större risk att avbryta behandlingen. Hög behandlingsmotivation i sin tur ökar chanserna att 
klienten fullföljer behandlingen samt är också en indikator för bättre utfall över tid (Joe, 
Simpson & Broome, 1998). Motivationen kan vara intern eller extern. Den externa 
motivationen kan vara att klienten söker behandling för att undvika fängelse eller p.g.a. tryck 
ifrån omgivningen såsom t.ex. familj. Denna typ av motivation kan vara positiv för individen 
men forskning visar att den interna motivationen, som finns inneboende i individen, än mer 
ökar chanserna för att klienten ska fullfölja behandlingen (Joe, m.fl., 1998; Pollini, O´Toole, 
Ford & Bigelow, 2006). Joe m.fl. (1998) fann i sin studie att behandlingsmotivationen har 
signifikant koppling till att klienten stannade kvar i behandlingen. Behandlingsmotivationen 
visade sig också vara en starkare indikator för detta än andra undersökta variabler såsom 
kriminell bakgrund, tidigare behandlingar och om klienten har en anställning eller ej, dessa är 
samtliga externa faktorer. Kopplingen mellan behandlingsmotivation och kvarstannandet i 
behandlingen visade sig vidare vara starkast för klienter på heldygnsvård under längre tid och 
för de i metadonprogram i öppenvård. Stödet var något mindre i öppenvårdsprogram för 
drogfrihet (Joe, m.fl., 1998). 
 
En studie har undersökt vilka faktorer som har betydelse när det gäller klientens motivation 
att förändra sitt beteende. Studien omfattar 353 klienter med pågående alkohol eller 
narkotikamissbruk. Undersökningen utgick från Di Clementes och Prochaskas Stages of 
Change. Det visade sig att klienter som missbrukade heroin och kokain och de som tidigare 
hade genomgått behandling för sin problematik hade kommit längre i sin förändringsprocess 
mot drogfrihet. De äldre klienterna, de som hade anställning samt de som endast nyttjade 
alkohol var i de tidigare faserna i sin förändringsprocess. Studien visade också vilka faktorer 
det var klienterna själva rankade högt för att de skulle bryta sitt missbruk. Hela 88,4% av 
respondenterna angav att de var trötta på att använda droger/alkohol, 88,1% uppgav att de 
ville få ut mer av livet. Oro för sin fysiska och psykiska hälsa var också en vanligt 
förekommande orsak till att individerna ville gå in i behandling. Likaså uppgavs 
familjeförhållanden av 64% av respondenterna (Pollini, m.fl., 2006). 
 
Behandlingsmotivation behöver inte innebära motivation att förändra sitt beteende. Det kan 
istället vara ett resultat av att individen pressats av andra att gå in i behandling och att hon/han 
därmed kan vara ambivalent eller omotiverad till förändringen att bryta missbruket 
(DiClemente, Bellino & Neavins, 1999).     
 
När det gäller missbruk är motivation grundläggande för att en förändring ska till och 
klientens grad av motivation har betydelse för utfallet av en behandling. (Miller & Rollnick, 
2002, s.10). Motivation är något som förändras över tid och påverkas av individens aktuella 
situation och relationer till andra, den kan förändras fort efter individens tillfälliga humör, 
t.ex. efter nykterhet och abstinens (Melin & Näsholm, 1998, s.83). Jenner (2004) beskriver tre 
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olika aspekter av motivation. Den första aspekten är en inre faktor. Det är som en drivkraft 
som sätter igång individens handlande eller beteende, denna del av motivationen är dock inte 
riktad mot något mål. När det gäller den andra aspekten finns det någon form av mål 
inblandat, handlandet är riktad mot någonting. Den tredje aspekten av motivationen är en 
kombination av individens drivkraft och mål i förhållande till självförtroende och om 
personen uppnår målen eller ej. Oavsett hur slutresultatet blir så är det en modifiering eller 
förstärkning av det som först startade handlandet, den första aspekten. En person med bra 
självförtroende som misslyckas att uppnå sitt mål förändrar detta till något positivt genom att 
satsa ännu mer nästa gång medan ambitionsnivån sjunker hos en klient med lågt 
självförtroende (s.40-41). Klientens tidigare erfarenheter av framgångar och misslyckande har 
stor betydelse för i vilken grad hon/han tror på sin egen förmåga vilket i sin tur spelar roll för 
motivationen (Melin & Näsholm, 1998, s.84-85). 
 
Jenner har vidare formulerat tre faktorer som är av betydelse för individens motivation. Det 
första är målet innanför synranden. Om målet är för avlägset eller otydligt för klienten kan 
hon/han uppfattas som att hon/han inte är motiverad att förändra sin situation medan det i 
realiteten är målet som är problemet. En motivation kan finnas att förändra ett beteende men 
att klienten kanske inte är beredd att göra hela förändringen på en gång. Lågt satta mål 
innebär inte att klienten saknar ambition utan kan vara ett tecken på att hon/han vill undvika 
att misslyckas. Vikten av delmål och konkreta mål är stor. Även uppnåendets värde är av 
betydelse. Med värde avser Jenner här individens upplevelse av om det är eftersträvansvärt 
eller inte att förändra beteendet. För missbrukare kan det många gånger inkludera många 
uppoffringar att sluta med alkohol/narkotika. Att bryta ett missbruk innebär att mycket lämnas 
i det förflutna och en känsla av tillhörighet och identitet kan försvinna. Detta medför att en 
ambivalens kan uppstå hos individen. Jenner menar vidare att en före detta missbrukare som 
inte känner sig accepterad och delaktig i det nya sociala sammanhanget kan uppleva att 
hon/han inte hör hemma någonstans. Mot detta kan således klienten fråga sig om det är värt 
det. Den tredje faktorn som har betydelse för motivationen är misslyckandets sannolikhet, 
eller snarare, hur stor individen bedömer chansen att lyckas med det uppsatta målet. 
Bedömningen påverkas av hur klienten överlag ser på sina chanser att lyckas. Detta kopplar 
Jenner till attributionsmönster, det har således att göra med hur individen tillskriver vad som 
händer. Personer med bra självförtroende tillskriver såväl framgångar som misslyckanden 
med inre faktorer, det vill säga: går det bra så är det på grund av dem själva och går det dåligt 
är det för att de inte ansträngt sig tillräckligt. Personer med dåligt självförtroende tenderar att 
tillskriva framgångar med inre faktorer och misslyckanden med yttre faktorer (Jenner, 2004, 
s.42-51 & Jenner, 2003,s.61-62).  
 
Bergmark och Oscarsson (1999) refererar till Simpson och Joe´s instrument för att bedöma 
behandlingsmotivation då de presenterar en teori som i vissa avseenden är närliggande 
Jenners. Författarna har urskiljt tre stycken grunddimensioner i behandlingsmotivation. Dessa 
är: 

- ”Individens perception av sitt problem och dess konsekvenser (jfr. Melin & Näsholm, 
1998, s.10) 

- Individens tilltro/acceptans av en given behandlingsform  
- Individens uppfattning beträffande den egna förmågan att genomföra denna 

behandling” (Bergmark & Oscarsson, 1999, s.199). 
 
Dessa olika komponenter påverkar sannolikheten för hur klienten ställer sig till att gå in i 
behandling. Utifrån dessa tre dimensioner kan åtta möjliga kombinationer göras varav endast 
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en säkerställer att klienten frivilligt tar del av behandlingen. Denna kombination består av att 
individen förstår sitt problem, tror på behandlingen och själv känner att hon/han kommer 
kunna genomföra behandlingen (Bergmark & Oscarsson, 1999, s.199). Såväl Jenners målet 
innanför synranden och misslyckandets sannolikhet är nära knutet till den sista dimensionen 
för behandlingsmotivation. Hur klienten uppfattar målet och hur hon/han upplever sina 
chanser att uppnå sitt mål vägs båda samman när det gäller hur hon/han ser på sin egen 
förmåga att klara av en behandling. 
   

PROBLEM VID DOKUMENTATION 

LAGSTIFTNING KRING DOKUMENTATION  
Enligt SOSFS 2006:5 4 kapitlet 1§ så ska handlingar som uppförs genom socialtjänsten om 
enskilda innehålla tillfredställande, betydelsefulla och användbara uppgifter samt att dessa 
skall vara väl strukturerade och tydligt formulerade. I samma kapitel 3§ står det att 
dokumentationen lämpligen bör skrivas med respekt för den enskildes integritet. I samma 
författning 5 kapitlet 2§ anges vidare att om någon planering görs tillsammans med den 
enskilde som kan ha betydelse för insatserna som nämnden beslutar om bör denna planering 
dokumenteras. I denna dokumentation bör det framgå vilka mål som gäller för respektive 
insats och hur den enskilde brukat sitt inflytande över de planerade och beslutade insatserna 
(SOSFS 2006:5). 
 
Det är bara information som har med verksamhetens art och det enskilda fallet som behöver 
dokumenteras. Vidare gäller att dokumentation av vad som framkommit i utredningen endast 
ska göras av det som är av relevans för bedömningen. Det bör även undvikas att ta med 
onödiga fakta kring den enskilde individens personliga förhållanden (Norström & Thunved, 
2005, s. 186-187).  
 

REGLER FÖR DOKUMENTATION ENLIGT SOCIALSTYRELSEN 
Socialstyrelsen betonar att dokumentationen behöver följas upp på ett tillfredställande sätt för 
att man ska kunna se om insatserna leder till förbättringar för den enskilde. Dokumentationen 
ska tillgodose flera syften nämligen den enskildes rättssäkerhet, det ska vara ett viktigt 
arbetsredskap inom socialtjänsten, det ska syfta till uppföljning, utvärdering och 
kvalitetssäkring m.m. och det ska stödja fortsatt kunskapsutveckling (Socialstyrelsen, 2008, 
s.42–43). 
 
Vid kartläggning av klientens situation inför handläggning är det av stor betydelse att 
dokumentation förs över vad klienten har för behandlingserfarenheter sedan tidigare. Sådant 
som ska framgå är vilken typ av insatser som har varit aktuella och hur klienten har upplevt 
dessa. Det väsentliga är att noggrant gå igenom hur tidigare behandlingar har medverkat till 
förändringar i individens liv och på vilka områden detta har skett (Melin & Näsholm, 1998, 
s.90). 
 
Alexandersson skriver om att sociala utredningar kan genomföras på tre olika sätt. 
Osystematiskt, systematiskt enligt lokala mallar eller genom att använda olika typer av 
bedömningsinstrument. Inom just missbruksområdet finns det standardiserade 
bedömningsinstrument såsom DOK, ASI och ADAD. Liknande bedömningsinstrument, 
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menar Alexandersson, kan vara en hjälp för att inte förbigå viktiga förhållanden som är av 
relevans för att bedöma klientens behov och därmed också val av insats. Det framhålls också 
att det mer eller mindre är ett krav att om socialsekreterare ska börja använda de systematiska 
tillvägagångssätten få utbildning och stöd i detta (Alexandersson, 2006). 
 
För att kunna få kunskap om klienters utfall efter utförd insats är uppföljningar av stor vikt. 
Detta framhåller dock Alexandersson (2006) att man inom socialtjänsten är dåliga på, det tas 
inte lärdom av de egna erfarenheterna på ett systematiskt sätt.  
  
Tengvald (1996, s.15-16) anser att det är viktigt med utvärdering och uppföljning eftersom det 
utgör en central grund för att man ska kunna utveckla klientarbetet mot ett håll som innebär 
bättre resultat för individerna själva och deras nära. Hon skriver vidare att det är viktigt att 
informationen om missbruksvårdens värde möjliggörs för yttre granskning, av bland annat 
allmänheten, möjliga klienter och politiker. Det finns också orsak att påvisa värdet av säkra 
och trovärdiga utvärderingar av missbruksvården, eftersom det blir en viktig del i det 
demokratiska samhället samt att det är viktigt att detta blir synligt för de som söker hjälp. 
 
Tengvald (1996, s.11-16) framhåller hur dokumentation även kan ge underlag för att bedöma 
insatsers resultat. För detta bör, enligt Tengvald, informationen kring hur klienten utvecklas i 
samband med vilka insatser denne tar del av dokumenteras. Det är klientens förbättringar eller 
saknad av förbättringar och på vilket sätt dessa sker som dokumenteras under insatsernas 
förlopp. Det är detta som utgör den vitala aspekten i kvaliteten i missbruksvården. Andra 
aspekter som är viktiga för klienterna i missbruksvården inom områden som kvalitetssäkring 
eller kvalitetsutveckling är insatsers tillgänglighet, personalens bemötande osv. Klienternas 
rättsäkerhet och integritet är också viktiga inom socialtjänsten och det finns goda skäl till att 
lägga tonvikt på klientens egen bedömning av insatsernas värde inom missbruksvården. 
Denna bedömning ger dock inte tillräckligt underlag för att bedöma värdet av vården. 
 
En av missbruksvårdens uppgifter är att uträtta förbättringar för den enskilde, i synnerhet vad 
gäller dennes missbruk men även i andra aspekter av hans eller hennes liv. Verksamhetens 
resultat ska ses i förhållande till ”klienteffekterna” i de aspekter som är väsentliga för 
målsättningen. För att kunna följa upp dessa ”klienteffekter” behövs dokumentation kring 
information om klientens situation före och efter insatsernas genomförande samt information 
om de åtgärder och/eller insatser som företagits för att förbättra klientens situation. För att 
göra ett val av en passande insats bör denna information kunna fungera som ett stöd för 
praktikerna att kunna genomföra en rekommendation och samtal med klienten kring detta val. 
Om informationen före, under och efter insats är systematiskt och bra nerförd, kan praktikern 
använda sig av detta för att följa upp och värdera insatsens effekter för klienten. På så sätt kan 
praktikern även ompröva insatsen och dess åtgärder. Det är få som gör den systematiska och 
ständiga dokumentation som behöver göras för att få en sådan effekt på insatsen (Andréasson 
& Tengvald 1996, s. 23-25).   

 
En väl genomförd dokumentation bör innefatta en generell och bred bild av klienten. Fokus 
bör ligga på de förhållanden som har betydelse vid val av lämplig insats samt på de 
förhållanden i klientens livssituation som eftersträvas med behandlingen. Vidare ska 
dokumentationen innehålla systematiska bedömningar såväl före, under som efter insatsen. 
Det är också av betydelse att detta görs även en tid efter insatsen slutförts för att det ska vara 
möjligt att utvärdera insatsen. De förhållanden som belyses bör också vara desama under hela 
dokumentationsprocessen, dvs. före och efter insatsen. Detta möjliggör också att använda 
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materialet till utvärderingar. För utvärdering är det också viktigt att samma variabler 
dokumenterar för alla klienter. Dokumentationen bör även bygga på sådana begrepp som 
gemensamt används i verksamheten, annars finns inte möjlighet att sammanställa de 
erfarenheter som faktiskt finns bland personalen och då blir det svårt att bedöma vilka insatser 
som fungerar och inte (Andréasson & Tengvald, 1996, s.23-25) . 
 
Inom sådana myndigheter såsom socialtjänsten bör en medvetenhet finnas om att 
dokumentation innefattar flera problem. Några av dessa är vilken verklighet det är som 
dokumenteras, hur informationen tolkas innan den skrivs ned och hur man ser på 
framgångsrika insatser. Maktaspekten kan ses som ett perspektiv på vem som dikterar och 
definierar vad och hur verkligheten ser ut (Morén, 1996, s.32–33).   
 

RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet presenteras under fyra olika avsnitt. I det första avsnittet presenteras utfallet av 
insatsen i stort. Gruppen redovisas som den ser ut före och efter den aktuella insatsen. I det 
första avsnittet presenteras också två typärenden. Det bör återigen understrykas att det som 
framkommer i typärendena inte är knutet till någon enskild klient utan presenterar gruppen i 
stort. Den första delen av resultatet är enbart kvantitativ och innehåller inte heller någon 
analys. Istället kommer en djupare analys göras i de tre andra delarna av de variabler som 
funnits ha relevans för studiens frågeställningar. Dessa avsnitt analyseras även utifrån en 
kvalitativ ansats.  
 
Två avsnitt belyses närmare två variabler som normalt anses vara av intresse för utfall av 
missbruksvård, dessa är sociala relationer och behandlingsmotivation. Det avslutande 
avsnittet berör själva dokumentationen i akterna. Här har framförallt fokuserats på vad det är 
som dokumenteras och var dokumentationen brister. Detta avslutande avsnittet delas liksom i 
första avsnittet in i underrubrikerna före och efter insats. 
 

UTFALL AV INSATSERNA I STORT 

INNAN INSATS 
Materialet rör 14 akter där elva klienter är män och tre klienter är kvinnor. Det år som 
dokumentationen gjordes var åldersspannet i gruppen från 21 till 63 år. Av de 
heldygnsvårdsinsatser som avses i denna studie gäller två placeringar familjehemsvård och 
resterande 12 institutionsvård. Insatserna kommer från olika verksamheter och totalt rör det 
sig om sju olika verksamheter, med dessa har de aktuella kommunerna knutna ramavtal. 
Variationen på hur missbruket sett ut är stor. Den tid missbruket har pågått för klienterna 
varierar från 3 år upp till ca 40 år. Samtliga klienter har ett pågående missbruk och har på 
frivillig basis ansökt om behandling för sitt missbruk, de har alla fått någon form av insats 
beviljad tidigare. Av materialet framgår att i tio av fallen har klienterna tidigare genomgått 
öppenvård. Sex av klienterna har fått institutionsvård tidigare och av dessa är en kvinna. Två 
av männen har tidigare varit föremål för LVM-vård.  
 
Av akterna framgår det att det är missbruk av alkohol som dominerar, framförallt bland 
männen. Kvinnorna är jämnt fördelade över de tre olika kategorierna avseende typ av 
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missbruk. Tabellen nedan redovisar hur fördelningen ser ut när det gäller typ av missbruk i 
förhållande till ålder. 
 
Tabell 1. Typ av missbruk fördelat på ålder. N=14 

Typ av 
missbruk 

21-30 år 31-50 år 51-65 år Totalt 

Alkohol 1 2 5 8 

Blandmissbruk 2 2 - 4 

Narkotika - 2 - 2 

Totalt 3 6 5 N=14 

 
Gällande sysselsättning har svaren delats in i två kategorier. Den ena utgörs av dem som är 
utan sysselsättning där sjukskrivning, pension och arbetslöshet inräknas. Den andra utgörs av 
de som har någon form av arbete. Det är endast två av männen som är i arbete, medan 
resterande, inklusive kvinnorna, är utan sysselsättning. I tre akter framgår inte klientens 
sysselsättning alls. 
 
När det gäller familj så framgår det av akterna att 12 av 14 klienter är ensamstående, en man 
och en kvinna har maka/make. Vidare har alla de tre kvinnorna barn. Av männen är det sex 
klienter som har barn och i hälften av dessa fall framgår att de har umgänge med barnen. 
Bland de övriga fem framgår inte huruvida de har barn eller ej. I flera akter nämns även 
viktiga närstående, såsom föräldrar och syskon.  
 
Beträffande klienternas boendesituation framkommer att sex av klienterna bor själva i egen 
lägenhet. Fyra klienter delar boende, och bland dessa är det tre som sammanbor med sin 
familj medan en bor med kompis. En bor i jourbostad och två i kommunens 
övergångsbostäder. För en av klienterna framgår inte boendesituation. 
 
 
TYPÄRENDE 1- innan insats 
Den typiske klienten är en man på 45 år. Han är ensamstående och bor i egen lägenhet. Han 
är sjukskriven och hans försörjning går genom försäkringskassan. Han har två barn i tonåren 
som bor hemma hos sin mamma. Han har missbrukat alkohol i 15 år. Socialtjänsten har haft 
kännedom om honom under ett antal år. Han har på grund av sitt missbruk tidigare beviljats 
öppenvård och har även varit placerad på ett behandlingshem. Efter institutionsvistelsen var 
han nykter en period men tog ett återfall och missbruket har sedan dess fortgått. Han känner 
att han nu vill bryta missbruket men att han behöver hjälp i form av ett behandlingshem för 
att klara detta. Han ansöker därmed om behandling på den institution han tidigare har varit 
placerad på. Han uppger att han nu är motiverad till att bryta sitt missbruk. 
 

 

EFTER INSATS 
Av dokumentationen framgår att tio av klienterna har återfallit i missbruk minst en gång, 
tidpunkten för dessa presenteras i tabellen nedan. Som nämnts under centrala begrepp är det 
problematiskt att definiera återfall (Laanemets, 2007, s.138-156). Nedan följer en tabell som 
anger tidpunkten för första återfallet. I några fall rör återfallet endast ett enstaka tillfälle vilket 
inte behöver betyda att missbruket fortgår. 
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Tabell 2. Tidpunkt för första återfall fördelat på kön. N=10 
Första återfall efter 
avslutad 
behandling 

Män 
(antal) 

Kvinnor 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

Inom en vecka 3 - 3 
1-2 månader 2 1 3 
3-4 månader 1 2 3 
5-6 månader 1 - 1 
Totalt 7 3 N=10 

 
De tre klienter som återfallit direkt efter avslutad behandlingsinsats är äldst i gruppen, de är 
mellan 60 år och 63 år gamla. Som framkommer senare har dessa klienter ingen förbättrad 
missbrukssituation vid uppföljningen sex månader efter avslutad behandling. När det gäller 
återfall kan detta anses vara en del av processen till ett drogfritt liv och har därmed inte 
automatiskt klassats som att behandlingen medfört en icke förbättrad missbrukssituation.  
 
Beträffande kontakt med socialtjänsten efter insats framkom det att tre av klienternas ärenden 
har avslutats och ingen ny insats har inletts. Övriga klienter har fortfarande öppna ärenden hos 
socialtjänsten sex månader efter den avslutade behandlingen. Bland dessa är variationen stor 
vad ärendet avser. En klient har beviljats förlängd institutionsvård i anslutning till den 
studerade insatsen som fortfarande pågår efter sex månader, denne klient har bedömts ha en 
förbättrad missbrukssituation. Två klienter har efter misslyckad öppenvårdsbehandling fått en 
ny institutionsplacering beviljad och är där vid tidpunkten dokumentationen slutas studeras. 
En av klienterna vårdas sex månader efter avslutad behandling enligt LVM (1988:870). Övrig 
information som framkommit under dokumentationen som påvisat fortsatt missbruk efter 
avslutad behandling gäller ärenden såsom TNE (tillnyktringsenheten) och att klienten har 
varit aktuell på beroendecentrum. Det finns även akter där journalanteckningar fortsätter men 
att innehållet inte är direkt kopplat till missbruket. Sådant material rör t.ex. olika beviljade 
ekonomiska bistånd. 
 
När det gäller sysselsättning har två av männen arbete, en av dessa är dock inte samma som 
innan insats. Det innebär att en klient har gått från arbete till att vara arbetslös och en klient 
har gått från arbetslös till att erhålla arbete, denne klient har bedömts ha en förbättrad 
missbrukssituation. Två av männen och en av kvinnorna är sex månader efter insatsen 
arbetslösa. Övriga fyra har annan sysselsättning som har med behandling att göra och kan 
därmed inte anses arbetslösa. Utifrån dokumentationen framkommer ingenting för fem av 
klienterna.    
 
För att grovt bedöma om insatsen givit ett bra utfall har följande kriterier använts: I de 
ärenden där det inte längre finns någon kontakt med socialtjänsten efter insatsen har 
utfallsvariablerna inte gått att uttala sig om (Socialstyrelsen, 2007b s.33; Nyström, 2005, 
s.19). Utifrån den klassificering som är gjord har det bedömts att avslutad kontakt med 
socialtjänstens missbruksenhet indikerar en förbättrad missbrukssituation. Likaså de ärenden 
där klienten fortfarande är aktuell men det inte framkommer fler återfall än enstaka och att det 
tycks som att klienten håller sig drogfri har bedömts som förbättrad missbrukssituation.  
 
Tabellen nedan redovisar klienternas utfall fördelat på de verksamheter de har varit placerade 
på hur de olika insatsernas utfallit i stort utifrån vilken placering som varit aktuell. 
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Tabell 3. Verksamhet fördelat på missbrukssituationen. N=14  
Verksamhet Förbättrad 

missbrukssituation
Icke förbättrad 
missbrukssituation

Totalt 
antal 

Verksamhet A 3 1 4 
Verksamhet B 2 - 2 
Verksamhet C 1 - 1 
Verksamhet D - 1 1 
Verksamhet E - 2 2 
Verksamhet F - 3 3 
Verksamhet G - 1 1 
Totalt 6 8 N=14 

 
Materialet tyder på en förbättrad missbrukssituation för klienterna som varit på tre av de olika 
verksamheterna. Det kan konstateras att den institution som kommunerna har placerat flest 
klienter i även har flest klienter med en förbättrad missbrukssituation efter vistelsen. 
Kopplingen kan dock inte göras att missbrukssituationen är knuten till själva behandlingen, 
andra faktorer kan ha spelat in. 
 
Utifrån klassificeringen i metoden om förbättrad missbrukssituation och icke förbättrad 
missbrukssituation så har det med stöd av ovanstående resultat bedömts att 
missbrukssituationen varit förbättrad för sex av de 14 klienterna. Två av dessa är kvinnor. 
Detta innebär att en ansenligt större andel av kvinnorna har fått en förbättrad 
missbrukssituation än männen, andelen är nästan dubbelt så stor. 
 
Ser man till de klienter med förbättrad missbrukssituation kan det konstateras att det är två av 
dessa som inte har pågående kontakt med socialtjänstens missbruksenhet sex månader efter 
avslutad insats. Av dessa klienter är det fem stycken som har barn. Klienternas preferens av 
alkohol, narkotika eller kombinationen av dessa är jämnt fördelad. Samtliga av de ärendena 
med en förbättrad missbrukssituation har haft ett relativt långt missbruk bakom sig, från tio 
till 30 år. Två av dessa klienter har också haft någon form av kriminell belastning innan 
insatsen men ingenting har dokumenterats kring detta efteråt vilket ytterligare kan stärka att 
det har gått bra för dessa. För tre av de sex klienterna har inget återfall dokumenterats, för de 
övriga har det första återfallet tagits en till fyra månader efter avslutad behandling. 
Gemensamt för de klienter som i detta material bedömts ha en förbättrad missbrukssituation 
är att de har genomgått någon form av behandling efter insatsen. 
 
 
Typärende 2 – En förbättrad missbrukssituation 
Typklienten är en man på 44 år. Han är ensamstående och har barn. Han har missbrukat i 22 
år. Han hade inget arbete när han påbörjade behandlingsinsatsen. Han har blivit beviljad 
behandling efter att den första insatsen avslutades och är därmed fortfarande aktuell hos 
socialtjänsten. Genom behandlingen har han också daglig sysselsättning. Sex månader efter 
placeringen är han fortfarande nykter, han känner att han fått ut mycket av sin vistelse på 
behandlingshemmet och han genomför eftervården så som den är planerad. Han har en vilja 
och motivation till att fortsätta leva nyktert. 
 

   
Sammanfattningsvis kan konstateras att sex av de 14 klienterna har bedömts ha en förbättrad 
missbrukssituation sex månader efter avslutad behandling. Merparten av dessa klienter har 
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barn. Kvinnorna har i större utsträckning fått förbättrad missbrukssituation. Vidare visar 
resultatet att tio av klienterna har återfallit minst en gång efter avslutad insats. Sex månader 
efter avslutad behandling har elva av klienterna pågående kontakt med socialtjänstens 
missbruksenheter. Tre klienter befinner sig vid samma tidpunkt på behandlingshem som de 
blivit beviljade efter att ha tagit återfall. 

SOCIALA RELATIONER 
Då information som finns om klientens sociala relationer efter insatsen har samlats in bedöms 
att klientens sociala relationer belysts relativt bra i fyra fall av de 14. Tre av dessa fyra 
klienter har också bedömts ha en förbättrad missbrukssituation. Dessa har barn och de har 
efter insats uppnått en betydande förbättring vad det gäller fler gynnsamma sociala nätverk än 
innan insats. Efter insatsen visar resultatet för dessa tre klienter att de upplever att de har 
tillräckligt stöd. Detta genom att de är aktiva i olika grupper samt att de har olika 
fritidsintressen. Klienterna upplever att de har mer stöd eftersom det nu finns människor som 
de kan tala med om de upplever svårigheter och att de får stöd på det viset. Att de även har 
andra saker att ta sig för i vardagen innebär också stöd för klienterna. Stödet kommer, som 
nämnts, från olika håll och detta medför en ny mening i vardagen samt en ny uppskattning för 
vad de gör om dagarna. Följande citat ur dokumentationen påvisar att det finns ett fungerande 
gruppdeltagande efter insatsen som innebär en ny meningsfull vardag utan missbruk för en av 
klienterna. 
 

”… om X:s deltagande i gruppen. Hon har funnit en plats i gruppen och verkar trivas. Hon är uppskattad i 
gruppen. X deltar aktivt i många aktiviteter och gruppsamtal.” (akt 6) 

 
Att ha en meningsfull uppgift såsom yrke eller fritidsintresse kan underlätta för individen så 
att hon/han inte återfaller i missbruk. De existerande sociala relationerna kan bidra till att 
individen får känna att hon/han kan visa att hon/han nu kan ta mer ansvar för sig själv och 
även andra människor i sin närhet. Att ha en ny betydelsefull roll kan ge mening åt klientens 
nya liv och det kan även medföra bra förutsättningar för att individen ska hålla sig nykter 
(Blomqvist, 1999, s.195-199). I materialet har flera klienters sociala relationer och nätverk 
ökat och utvecklats. Denna utveckling torde kunna vara en bidragande orsak till att dessa 
klienter fått en förbättrad missbrukssituation. Att klienterna ingår i nya grupper och 
sammanhang där de får meningsfulla roller och uppskattning för det de gör bör kunna 
innebära att de ser på sig själva som mer betydelsefulla. Eftersom det i materialet framgår att 
klienterna känner sig viktigare i sin vardag bör detta således kunna förklara varför dessa 
klienter har fått en förbättrad missbrukssituation.  
 
I ovanstående stycke tas det upp hur klienten förhåller sig till den nya grupp hon/han tillhör. 
Akterna har påvisat att kommunikation mellan klienten och hennes/hans olika sociala 
relationer ter sig på olika sätt. Nedan följer ett citat där klienten är orolig för att hans sociala 
nätverk inte kommer att förstå att han har valt att bryta missbruket.  
 
”… X upplever själv att han inte klarar öppenvård på hemmaplan. Dels för att han inte kan säga nej till kamrater, 

dels för att han inte klarar av ensamheten när han ska sluta.” (akt 1) 
 
Denna klient har fått en förbättrad missbrukssituation sex månader efter avslutad behandling. 
I grupper med människor finns sociala band och de sociala banden består både av den 
kommunikation som sker mellan människor och den kraft som binder samman människor i 
grupper. Det är viktigt att kommunikationen fungerar för att de sociala banden ska kvarstå, 
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fungerar däremot inte kommunikationen som den ska kan det uppstå en spricka mellan 
människor (Skårner, 2004, s.16-18; Scheff, 1994, s.4-6; Scheff, 1997, s.73-76; Retzinger, 
1991, s.37)). Tidigare forskning menar även att fungerande sociala nätverk som bidrar med 
stöd är något som kan innebära att missbruket inte återkommer i individens vardagsliv 
(Blomqvist, 1999; Sobell, m.fl., 2000, s.42-43; McMahon, 2001, s.77-78). För att de sociala 
relationerna och nätverken ska kunna fungera krävs enligt nyss angivna källor att även 
kommunikationen fungerar. Det är av betydelse att kommunikationen fungerar för klienten i 
detta fall, att andra förstår vad klienten säger gällande att hon/han vill bli nykter genom den 
beviljade insatsen eller har valt att bli det efter avslutad insats. Klienten i citatet ovan har fått 
en förbättrad missbrukssituation. Ser man till Skårner (2004, s.16-18) så skulle en anledning 
till denna förbättring kunna vara att klienten i detta fall har förklarat för de personerna han har 
i sin omgivning vad han ska göra. Att de antingen har förstått honom och stödjer honom i 
hans beslut eller så har de eller han sagt upp kontakten med varandra helt. För att klienten ska 
ha ett fungerande nätverk så har det som nämnts antingen bytts ut eller förändrats.  
 
I de styckena ovan nämns klienten i förhållande till hennes/hans sociala nätverk, i dessa 
nätverk ingår även de närmast anhöriga. Det har inte funnits något i materialet som tyder på 
att man har arbetat med de anhöriga överhuvudtaget. Det framkommer ingenting om huruvida 
man ens har involverat anhöriga eller ej. Inget påvisar att par- eller familjeterapi använts 
tillsammans med klienterna och deras närstående. Det behövs fungerande sociala nätverk i 
klientens liv eftersom utan dessa ökar risken för återfall hos klienten (Blomqvist 1999, s.195-
199). Enligt den tidigare forskningen har missbrukare ofta dysfunktionella och komplicerade 
relationer dessa kan dock vara primära eller sekundära till missbruket och bland annat därför 
menar forskning att det finns goda skäl till att arbeta med anhörigstöd. Stöd från anhöriga kan 
fungera som en motiverande del i klientens liv. Arbetar man med familjeterapi eller parterapi 
kan det innebära något som kan bidra till att både de anhöriga och klienterna erhåller redskap 
för att kunna bryta missbruket (Melin & Näsholm, 1998, s.203-205). En möjlig orsak till de 
fall utan förbättrad missbrukssituation i materialet skulle kunna vara att klienterna har 
dysfunktionella och komplicerade relationer som inte kan bidra med stöd. När materialet inte 
påvisar att något arbete med de anhöriga utförs kan det tolkas som att det är p.g.a. detta som 
klienterna inte får erfara något stöd vilket i sin tur leder till att risken för återfall ökar. 
Chanserna för att klienterna ska erhålla en förbättrad missbrukssituation minskar i enlighet 
med vad detta material visar. Hade man arbetat mer med anhörigstöd kunde de positiva 
utfallen eventuellt varit fler i enlighet med vad Melin & Näsholm tar upp (1998, s. 203-205).  
 
För att öka sina chanser att hålla sig nyktra visar vårt material på att klienterna efter 
behandling har försökt att komma in i nya sociala nätverk och relationer. Detta har flera av 
klienterna lyckats med då det jämförs med Kidorfs studie (2005). Det finns flera exempel på 
de klienter i material som återfallit där orsakerna till återfallet ännu förblir osäkra. Citatet 
nedan påvisar både en eventuell orsak till återfall och hur försök till att komma in i nya 
sociala nätverk och relationer kan misslyckas ibland. 
 
”… möjliga orsaker till återfallet tror X kan vara han fick kontakt med fel personer efter hemkomsten…” (akt 9) 
 
Materialet har visat att försök till att hitta nya sociala relationer för flera av de med förbättrad 
missbrukssituation har lyckats. Att finna nya drogfria sociala relationer och nätverk har varit 
målsättning för vissa och för andra har det tagits egna initiativ till att söka finna nya sociala 
relationer och nätverk. Anhöriga har stor betydelse för klienterna och deras 
missbrukssituation och de kan ha betydande möjligheter att påverka klienten. Det sociala 
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stödet, både i form av partner samt andra relationer, är viktigt för att klienten ska kunna hålla 
sig nykter (Melin & Näsholm, 1998, s.203-205; McMahon, 2001, s.77-78; Sobell, m.fl., 2000, 
s.42-43). Att missbrukare bör söka sig till och bli del av drogfria sociala nätverk är något som 
forskningen menar minskar riskerna för att klienten återfaller och det ger överlag ett bättre 
utfall på behandlingen. Nya drogfria sociala nätverk bör eftersträvas och klienterna kan 
behöva hjälp med att byta ut sin sociala omgivning och denna hjälp är det då viktigt att bistå 
med som socialsekreterare (Kidorf m fl., 2005). Citatet ovan kan påvisa att det brustit i denna 
aspekt för klienten. För de med förbättrad missbrukssituation som funnit nya drogfria sociala 
nätverk kan det innebära att det är dessa relationer som stödjer och hjälper klienten för att 
hon/han ska hålla sig nykter. För de klienter som inte fått en förbättrad missbrukssituation kan 
det med stöd av tolkningsramen innebära att de inte funnit sociala relationer som kan stötta 
dem i att hålla sig nyktra. Forskningen menar att socialsekreterarna har en viktig roll för att 
kunna bistå klienter med hjälp att bryta från de gamla icke drogfria relationerna för att sedan 
hjälpa till med att hitta nya drogfria relationer. Att socialsekreterare inte bistår med denna 
hjälp kan vara en bidragande orsak till att merparten av de klienterna i materialet inte har en 
förbättrad missbrukssituation.  
 
I dokumentationen framkommer att även om klienterna har sociala relationer så behöver inte 
detta betyda att det är relationer som fungerar stödjande för klienten. Det finns ett exempel 
från materialet (akt 7) där en klients närstående inte stödjer honom när han återfallit. Denna 
brist på stöd leder strax därpå till ännu ett återfall. Klienten i detta fall har sex månader efter 
avslutad insats ingen förbättrad missbrukssituation. Återfall är relativt vanligt förekommande 
i materialet och det visar även på att klienterna inte har haft de bästa förutsättningarna för att 
hålla sig nyktra med stöd av sina sociala relationer. Speciellt gäller detta de klienter som inte 
fått förbättrade missbrukssituationer, bland annat den klient som tas upp ovan. Forskning 
menar att trots att de sociala relationerna i klienternas liv ofta tas upp som något positivt och 
något som är att eftersträva kan de också verka negativt för individen (Gideon 2007, s.213-
215). Hur det sociala nätverket ser ut har stor betydelse för de klienter som försöker bryta sitt 
missbruk. Livet i missbruk kan betyda en viss trygghet och att lämna det gamla livet med 
missbruk kan innebära relativt mycket stress för individen. Relationer som fungerar dåligt kan 
bidra till att stressen ökar ännu mer hos klienten vilket i sin tur kan leda till återfall (Gideon 
2007, s.213-215). Saknas starka hälsosamma relationer, som kan liknas vid de sociala band 
som uppstår mellan människor inom social interaktion, ökar risken för återfall. För att få 
starka sociala band måste de inblandade individerna ha en gemensam identifiering och 
förståelse, de måste agera i en känslomässig och intellektuell samstämmighet (Dahlgren & 
Starrin 2004, s. 91-95; Skårner 2004, s.17).  Klienterna i materialet har lämnat den trygga 
miljön i behandlingen och ska ut i det vardagliga livet vilket i sig kan vara en orsak till stress. 
Då blir starka och hälsosamma relationer till såväl partner, familj och vänner än viktigare. Om 
flera av klienterna efter behandling kommer ut till de sociala nätverk de hade innan insatsen, 
där missbruket ännu upprätthålls, kan det tänkas vara svårt att vidmakthålla nykterhet. 
Klientexemplet ovan visar på att det brister i de sociala relationerna, och det kan betyda att 
den gemensamma förståelsen mellan de närstående och klienten saknas (Skårner 2004). 
Utifrån vad forskningen visar kan saknaden av denna gemensamma förståelse ses som en 
orsak till varför denne klient återfallit. De klienter som i materialet inte har fått en förbättrad 
missbrukssituation kan tänkas sakna en gemensam identifiering och förståelse med sina nära. 
Saknas denna förståelse så ökar risken för att klienterna återfallit.  Vissa av klienternas sociala 
relationer som inte fungerar positivt kan ha orsakat mer stress hos klienterna (Dahlgren & 
Starrin, 2004, s. 91-95; Skårner, 2004, s.17). Att klienter återfallit och åter är i missbruk vid 
tidpunkten då materialinsamlingen avslutas kan bero på den tillagda stressen. Att klienternas 
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relationer inte stödjer dem i deras åtagande om att vara nyktra samt att de saknar en 
gemensam identifiering kan också ses som bidragande orsaker till de icke förbättrade 
missbrukssituationerna i vårt material (Dahlgren & Starrin, 2004, s. 91-95; Skårner, 2004, 
s.17). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att sociala relationer är väl belyst i fyra akter varav tre 
har bedömts få förbättrad missbrukssituation. I fem av akterna är området något belyst och i 
fem är det inte alls belyst. Sådana relationer som har beskrivits är familjerelationer, vänner 
och grupptillhörigheter såsom tillhörighet i AA- och NA-grupper. I vissa av de akter där 
klienten inte fått förbättrad missbrukssituation har de sociala relationerna inte gynnat klienten. 
Analysen har även rört sig kring vilka positiva effekter sociala relationer kan ha för 
behandlingsutfallet.  
 

KLIENTENS MOTIVATION  
I materialet granskas endast SoL-placerade klienter vilket innebär att alla frivilligt ansökt om 
vård och behandling. Att ansökan har skett på frivillig basis tyder på att samtliga klienter har 
en motivation till att förändra sitt missbruksbeteende. Utifrån Jenners (2004) första aspekt av 
motivation kan det tolkas som att alla har en drivkraft som satt igång ett handlande för att få 
till en förändring, i detta fall att ansöka om behandling. Trots att alla klienterna ansökt 
frivilligt om vård har det utöver egen motivation funnits yttre faktorer som föregått ansökan i 
nio av fallen. Detta har handlat om t.ex. LVM (1988:870)- anmälningar och uttalad oro från 
anhöriga. Av de 14 akterna framkommer i tre fall att en LVM-anmälan har föregått insatsen. 
Vidare fanns det ett exempel där det uttalats en risk för att barn omhändertas med stöd av 
LVU (1990:52) om inte klienten bryter sitt missbruk. Av dessa fyra fall där det rör sig om 
tvångsåtgärder om inte en förändring sker har det för två av klienterna bedömts att 
behandlingen inte har resulterat i en förbättrad missbrukssituation. I dessa fyra fall finns det 
starka påtryckningar utifrån för att klienterna ska bryta sitt missbruk. Tidigare forskning har 
funnit stöd för att intern motivation medför bättre utfall än extern motivation (Joe, m.fl., 1998; 
Pollini, m.fl., 2006). Av det som framkommer i materialet skulle det kunna vara så att det är 
yttre faktorer som bidragit till att personen vill göra någonting åt sin situation. Kanske kan det 
vara så att tyngden på extern motivation är större hos flera av klienterna utan förbättrad 
missbrukssituation. Detta är en möjlig tolkning som skulle kunna stödjas av den tidigare 
forskningen. 
 
Chanserna för att en klient frivilligt ansöker om behandling ökar enligt Bergmark och 
Oscarsson (1999) om klienten har insikt om problemet, tror på behandlingens innehåll och på 
sin egen förmåga. Materialet visar att samtliga klienter har ansökt frivilligt men det är möjligt 
att Bergmark och Oscarssons viktiga dimensioner inte har varit uppfyllda. Även om klienterna 
ansökt frivilligt och det i sig talar för att de är motiverade så är det inte därmed givet att 
motivationen är tillräcklig för en så drastisk förändring som är syftet med behandlingen 
(Jenner, 2004; DiClemente, m.fl, 1999). Detta kommer att vara genomgående inslag i den 
vidare analysen. 
 
Som nämnts under första delen av resultatet har nio av de 14 klienterna barn. I ett par ärenden 
framhålls barnen som orsak till att de vill bli drogfria och att de vill kunna ställa upp som bra 
föräldrar, något de har brustit i. Citaten nedan påvisar att barnen har en central roll i 
klienternas liv och att de på så vis är ett skäl till att klienterna vill förändras. 
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”…hon känner att hennes föräldraförmåga brister och (barnet) glider ifrån henne. X är samarbetsvillig och vill 
erhålla stöd i föräldrarollen och mot sitt missbruk.” (akt 6) 

 
”Nu önskar X att han skall få ordning på sitt liv och att han skall kunna fungera som en bra pappa för sin dotter.” 

(akt 2) 
 
Här framgår att barnen är en orsak till att klienterna vill förändras vilket kan antas vara en 
viktig del när det gäller motivation. Även tidigare forskning har påvisat att familjeförhållande 
är en vanlig förekommande anledning till att klienten vill påbörja behandling och förändra sitt 
beteende (Pollini, m.fl., 2006). Utifrån Jenners (2004) teori kan detta tolkas som både ett inre 
och yttre mål med förändringen. Det yttre målet kan anses vara att göra gott för sina barn och 
kunna ställa upp för dem medan det inre målet kan tänkas vara att kunna uppfylla sitt egna 
behov att se sig själv som bra förälder. Av materialet framkommer att i fem av sex fall med 
förbättrad missbrukssituation har klienterna barn. Detta kan utifrån att barn har en betydelse 
för motivationen vara en möjlig orsak till att det har gått bra. Samtidigt visar materialet även 
att hälften av de klienter som inte bedömts få en förbättrad missbrukssituation har barn. Det 
kan tänkas att de tidigare inte har upplevt sig vara de föräldrar de önskat vara och därmed fått 
ett lågt självförtroende av den erfarenhet de har av att vara föräldrar. Detta kan också ha 
påverkat hur klienten tar sig an förändringsarbetet.  
 
Vilka erfarenheter individen har sedan tidigare har betydelse för hur hon/han ser på chanserna 
att lyckas med behandling (Jenner, 2004 & Melin & Näsholm, 1998, s.84-85). Av citatet 
nedan framgår att klienten har lång erfarenhet av missbruk.  
 
”Samtidigt säger han att det är svårt att bryta ett beteende som man har haft i över 40 år. /…/ Men han är beredd 

att försöka” (akt 12) 
 
Utifrån att klienten säger att han är beredd att försöka så har det tolkats som att han har låga 
förväntningar på att han ska kunna bli fri från missbruket. Den här klienten tillhör de klienter 
utan förbättrad missbrukssituation. De tre äldsta klienterna i denna aktstudie tillhör också 
gruppen utan förbättrad missbrukssituation och en bidragande orsak skulle kunna vara att de 
inte har de positiva erfarenheterna av tidigare behandling. Kanske är det också så att om de 
äldre klienterna har flera negativa erfarenheter kan det ha medfört att de inte bedömer sina 
chanser att lyckas som stora (Jenner, 2004).  
 
I akterna har kunnat uttydas fall där klienterna kan tänkas ha mer positiva erfarenheter bakom 
sig. I två av akterna framkommer att klienterna har långa missbruksfria perioder bakom sig. 
De har dock återfallit och lever i missbruk innan den studerade insatsen påbörjas. Dessa har 
båda bedömts få en förbättrad missbrukssituation efter insatsen. 
 

”Han har prövat det mesta inom missbruksvård och har redan många verktyg till hur han ska klara sig nykter. 
Han är dock i behov av hjälp att bli drogfri och bli påmind om hur han ska använda det han redan vet.” (akt 1) 

 
Hur klienten själv bedömer sin förmåga att klara av behandlingen påverkar själva 
motivationen för behandlingen (Bergmark & Oscarsson, 1999, s.199). Det kan tänkas att de 
klienter som tidigare har klarat av att bryta sitt missbruk och upprätthålla drogfrihet över 
längre tid bedömer sina chanser att lyckas som större än de som har fler negativa erfarenheter. 
Detta skulle då utifrån Bergmarks och Oscarssons ovan nämnda grunddimension kunna ha 
haft betydelse för om klienterna har fått en förbättrad missbrukssituation eller ej. 
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Klienternas inställning till behandling är något som ofta framkommer i akterna, bland annat 
genom att de har relativt specifika önskemål om behandlingshem. I sju av akterna har 
bedömts att klientens önskemål om behandling har tagits till vara, i ytterligare två har det 
gjorts i viss mån. I en akt har klientens önskemål inte överensstämt med den behandling som 
beviljats och i övriga fyra akter har det inte framkommit huruvida önskemålen och 
synpunkterna tagits till vara då klientens önskemål inte dokumenterats. Av de sju akter där 
klientens önskemål har tagits till vara i hög grad när det gäller val av behandling tillhör tre de 
fallen med förbättrad missbrukssituation efter insatsen. Utifrån detta kan inte utläsas något 
tydligt mönster. Nedan följer två citat från klienter med förbättrad missbrukssituation, de 
påvisar hur önskemålen kan framkomma genom dokumentationen.  
 
”X vill göra ett försök att sluta med droger. Hon vill bli av med sitt beroende av narkotika. X vill bädda för att ej 
falla tillbaka. Hon vill avgiftas med folk omkring sig eftersom hon aldrig har avgiftat sig tidigare. Hon vill efter 

avgiftningen till ett behandlingshem som arbetar efter 12-stegs modellen...” (akt 5) 
 

”Han anser att han måste få åka på behandlingshem X…” (akt 1) 
 
Tilltron till behandlingen är av stor vikt för att behandlingsmotivationen ska infinna sig hos 
klienten. Sannolikheten är dock störst att behandlingsmotivation förefaller om även de andra 
dimensionerna är uppfyllda, nämligen tilltro till sin egen förmåga och perceptionen av sitt 
problem (Bergmark & Oscarsson, 1999, s.199). Då klienten har specifika önskemål om 
behandling utgår författarna från att de också känner tilltro till den och att de har valt den för 
att de tror på dess innehåll. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till de ärenden där 
förbättring av missbruket har skett. Detta då tilltron till behandlingen är en av de tre 
grunddimensioner som Bergmark och Oscarsson (1999, s.199) tar upp. Kanske kan det vara 
så att det har brustit i dessa andra dimensioner för de klienter som har fått den behandling som 
de önskat men inte har fått en förbättrad missbrukssituation. Det skulle kunna vara så att de 
inte har haft tilltro till sin egen förmåga eller att de inte uppfattar sitt problem. Då dessa olika 
dimensioner har så stor betydelse kan tänkas att en förklaring till att behandlingen inte lett till 
förbättrad missbrukssituation i så många fall beror på att det brustit i någon eller några av 
grunddimensionerna för behandlingsmotivation. 
 
I två akter framgår att klienterna förnekar att de har problem med alkohol. Båda dessa fall har 
bedömts vara utan förbättrad missbrukssituation efter insatsen. Citatet nedan belyser själva 
förnekandet.  
 

”X är mycket bestämd på att han inte har alkoholproblem och absolut inte vill sitta i en grupp och tala om sina 
problem eller lyssna på andras problem. AA- möten går han ej på.” (akt 11) 

 
Melin och Näsholm framhåller att en förutsättning för förändrat beteende är att individen har 
insikt i att problemet existerar (1998, s.84-85). Vidare gäller att hur klienten själv uppfattar 
problemet och dess konsekvenser har betydelse för hur hon/han ställer sig till behandlingen 
(Bergmark & Oscarsson, 1999, s.199). Om dessa två klienter har gått in i behandling som 
syftar till att individerna ska komma ut i ett liv fritt från droger kan man förstå att 
motivationen inte är så hög om klienten inte anser att det föreligger något problem. Utifrån 
dessa två ärenden där klienterna saknar insikt om problemet så kan det tolkas att de inte har 
varit motiverade för förändring från början. Avsaknad av insikt om problemet kan också 
tolkas utifrån värdet av målets uppfyllelse (Jenner, 2004). Om dessa klienter anser att de inte 
har problem med alkoholen kan man tänka sig att målets syfte, att sluta dricka, inte upplevs 
som särskilt önskvärt då det kräver många uppoffringar. 
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Tabellen nedan redovisar hur klientens inställning har framkommit generellt och i fråga om 
behandling. Den påvisar också i vilken utsträckning klienternas önskemål har tagits till vara 
vid val av behandling.  
 
Tabell 4. Klientens önskemål om behandling och hur det tas till vara. N=14 
Dokumentation Ja Ja i viss 

mån 
Nej Framgår ej Totalt 

Synliggörs klientens 
önskemål om behandling? 

9 2 2 1 14 

Tas klientens önskemål om 
behandling tillvara? 

7 2 1 4 14 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla klienter frivilligt har ansökt om behandling vilket 
kan tyda på en viss motivation. Studien har påvisat att det i nio av fallen har funnits yttre 
faktorer som har föregått den egna ansökan om behandling. I hälften av de studerade akterna 
har klienternas önskan om behandling tagits tillvara i hög grad, av dessa hör tre till de med 
förbättrad missbrukssituation. I analysen har det resonerats kring tidigare erfarenheters 
betydelse för motivationen samt olika aspekter av behandlingsmotivation.    
 

DOKUMENTATIONEN I AKTERNA 

FÖRE INSATS  
Inledningsvis kan konstateras att gällande dokumentationen så har den i alla akter varit så gott 
som genomgående objektiv i den bemärkelsen att klienternas integritet beaktas och personliga 
värderingar från socialsekreterarna inte framkommer. Detta överensstämmer med vad som 
framgår av rekommendationer gällande dokumentation och handläggning av sociala ärenden 
(SOSFS, 2006; Tengvald, 1996).  
 
Material visar att variationen är stor gällande vad som belyses i klientens akter. Klientens 
förhållanden såsom civilstånd, typ av missbruk och behandlingshistoria framgår i samtliga 
akter. Beträffande civilstånd är det dock fyra fall där dokumentationen har inneburit 
svårigheter att utläsa om klienten är gift, ensamstående eller annat. Gällande typ av missbruk 
framgår det om det är missbruk av alkohol, narkotika eller blandmissbruk. Dock är det väldigt 
olika hur pass ingående missbruket belyses. I fyra av de 14 akterna är det otydligt hur länge 
missbruket har pågått varav det i två inte framgår alls. 
 
Dokumentation kring hälsan är mycket bristfällig. I åtta akter framkommer ingenting 
angående klientens hälsa. I ytterligare tre fall har hälsoaspekten framkommit delvis, många 
gånger är det då någonting kort om att klienten själv uppger sig må dåligt. Även området 
kriminalitet belyses mycket sällan, inte alls i tio akter. Då dokumentation inte ska föras över 
sådana förhållanden som inte har betydelse för bedömningen i utredningen (Norström & 
Thunved, 2006, s.187) så kan detta antas vara ett korrekt beslut fattat av utredarna. Dock 
antyder tre utav akterna att det finns kriminalitet i klientens bakgrund men detta har inte 
närmare belysts.  
 
Klienternas sociala situation före insats är inte heller dokumenterat i hög grad. Det område 
som mest synliggörs är klientens boendesituation. Svårare var det att finna någonting om 
klientens sysselsättning och försörjning. I två av 14 akter framkom inte någonting om 
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klientens sysselsättning. Samma antal gällde för försörjning där det dessutom var fyra akter 
där det var mycket otydligt. Dessa variabler är av betydelse för klientens situation och borde 
därmed framgå av dokumentationen (Andréasson & Tengvald, 1996, s.23-25). 
 
Hur väl variablerna familj och sociala relationer har belysts har varierat mycket. Under familj 
är det framförallt civilstånd och eventuella barn som kommit fram. Informationen har i nästan 
alla akter varit liten. Ser man till sociala relationer i övrigt är det tre akter där ingenting alls 
framkommer och i totalt åtta av de 14 akterna har det bedömts att området inte är belyst. 
Sociala relationer har visat sig vara av stor betydelse för missbruksbehandling och utfall 
(Blomqvist, 1999, s. 195-199; Skårner 2004) och därmed kan det tolkas som att 
socialsekreterarna har brustit när det gäller detta område.  
 
Det kan konstateras att materialet ger varierande information om de olika variablerna. Trots 
att sådant som inte är av relevans för utredningen och sådant som rör personliga förhållanden 
bör undvikas i dokumentation (Norström & Thunved, 2006, s.187) så gäller fortfarande att 
dokumentationen ska ge en bred bild av klientens situation. Särskilt sådana uppgifter som är 
av relevans för målsättningen med behandlingen bör beröras (Andréasson & Tengvald 1996, 
s. 23-25; SOSFS, 2006). Författarna kan bara uttala sig om vad som faktiskt framkommer i 
akterna, kanske har en större kartläggning gjorts men det kan anses att det även borde ha 
framkommit i dokumentationen. Då ett gemensamt mål i de studerade akterna är att klienten 
ska komma ut i ett liv fritt från droger och alkohol och få förbättrade levnadsförhållanden kan 
de variabler som inte har dokumenterats anses som ytterst relevanta och därmed borde 
dokumentationen vara mer omfattande. Utifrån vad som synts i akterna finns inte tillräckligt 
med information om klienterna före insatsen efter vad litteraturen anger. Detta kan kritiseras 
då det är dessa typer av variabler som bör ligga till grund för bedömningen av insatsen. 
 
Som tidigare nämndes framgår i samtliga akter vad klienten har genomgått för behandling 
tidigare, dock är det endast i ett fåtal akter där det framgår mer än vilken typ av insats det rör 
och möjligen vilken verksamhet placeringen avsett.  Enligt Melin och Näsholm (1998) så är 
detta inte tillräckligt för kartläggningen i ärendet. I kartläggning av klientens tidigare 
behandling bör en grundlig genomgång göras och det ska framgå på vilket sätt behandlingarna 
har bidragit till förändringar hos klienten och på vilka områden. Det är en förutsättning att 
man går igenom tidigare behandlingar och vad det inneburit för klienten för att en enskild 
insats ska vara verkningsfull (s.90-91). Utifrån detta i relation till vad som framkommit av de 
studerade akterna kan det konstateras att det som framkommer i dokumentationen är 
bristfälligt. Den dokumentation som tagits del av ger inte tillräckligt underlag. 
 
Behandlingens målsättning är något som har varit svårt att finna i de olika akterna då målen 
ofta har presenterats vagt i själva dokumentationen. De specifika målen har dock hittats i de 
fall där författarna har haft tillgång till behandlings- och vårdplaner. Även om målsättningarna 
med behandlingen går att finna i liknande dokument så kan det anses att de borde vara lättare 
att finna i en klients akt. Det bör nämligen finnas med efter vad SOSFS 2006:5 anger. 
 
Gällande huruvida klientens inställning dokumenterats före behandling eller ej visar studien 
att detta framgår i tretton av akterna. Av dessa dokumenteras den enskildes inställning mycket 
väl i fem akter och i övriga sju i viss mån. Det som har efterfrågats när detta område studerats 
är allt där det tydligt framkommer hur klienten ser på sin situation och ställer sig till 
behandlingen. När det gäller inställningen till själva behandlingen, klientens önskemål och 
delaktighet i planeringen framgår detta i tio akter och i viss mån i ytterligare två fall. 
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Lagstiftning och socialstyrelsen anger att individens inställning och delaktighet vid planering 
av behandling ska dokumenteras (SOSFS, 2006:5; Tengvald, 1996) Av materialet tycks det 
som att detta är någonting som prioriteras av socialsekreterarna. Dock, som studien visar, 
framkommer inte klientens delaktighet och önskemål alls i två akter vilket är anmärkningsvärt 
då det är en relativt stor del av en så liten studie och eftersom detta är av stor vikt. 

EFTER INSATS 
Endast i två akter framgår klientens civilstånd efter insatsens avslut. Vidare är det åtta akter 
där klientens familjeförhållanden inte nämns. Enbart tre av akterna belyser frågan om hälsa 
efter insatsen och ingen dokumentation rör området kriminalitet. Liksom det framkom av 
resultatets första del där utfallet redovisas i stort är dokumentationen bristfällig när det gäller 
såväl boendesituation som sysselsättning och försörjning. Det är således en markant skillnad 
på hur mycket som dokumenterats före och efter insatsen. Ställs detta mot vad Andréasson 
och Tengvald (1996, s.23-25) anger om att dokumentationen bör vara systematisk och ta upp 
samma teman före, under och efter insatsen kan det tolkas som att akternas dokumentation 
inte är tillräcklig.  
 
Under själva insatsen finns någon form av dokumentation i alla akter förutom två som är 
bortfall på grund av att författarna inte har fått ta del av denna del i den berörda kommunen. 
Oftast handlar det enbart om dokumentation från det uppföljningsmöte som har gjorts mot 
slutet av institutionsvistelsen. I nio av dessa tolv akter har klientens inställning kommit fram i 
viss mån, i övriga har det framkommit väl. Tengvald (1996) poängterar vikten av att 
dokumentation förs under insatsens gång och att klientens egen bedömning framkommer, 
detta då det är en viktig aspekt för att kunna uttala sig om insatsen effekt och behandlingens 
kvalité. I dokumentationen bör klientens förbättringar samt avsaknad av förbättringar lyftas 
fram (Tengvald, 1996, s.11-16). Utifrån det som framkommer av de dokumenterade 
uppföljningsmöten säger dessa ofta lite om hur och på vilka områden klienten har förändrats, 
dokumentationen kan därmed tolkas som bristfällig. Då en viktig aspekt kring dokumentation 
är klientens rättssäkerhet kan även detta ställa högre krav på att dokumentationen är tydlig 
och lyfter fram det väsentliga under insatsens gång. 
 
Det kan konstateras att spridningen är stor på hur väl socialsekreterarna har dokumenterat 
klienternas förhållanden. Hänsyn bör tas till att författarna har fått tillgång till olika material 
från olika kommuner, i vissa akter har t.ex. utredningar för senare insatser bidragit med mer 
och fylligare uppgifter. Generellt har det, som ovan nämnts, funnits mer och tydligare 
dokumentation innan insats än under och efter. Detta torde bero på att själva utredningarna 
som föranlett insatsen ställer högre krav på att de olika variablerna belyses. I flera av 
ärendena har det varit mycket svårt att finna något som tyder på hur klientens förhållanden ser 
ut efter insats, även om ärendet är avslutat. Därmed har det funnits svårigheter att besvara de 
tidigare frågeställningarna.  
 
Alexandersson (2006) hävdar att olika bedömningsinstrument såsom ASI kan hjälpa 
socialsekreterare till att i utredningar av klientens situation få med alla viktiga variabler. I det 
studerade materialet har det inte gått att finna någonting som antyder att socialtjänsterna 
använder sig av ASI. Om det är så att inget standardiserat instrument har använts i 
verksamheten kan detta tänkas vara en förklaring till att så lite finns dokumenterat om 
klienternas situation. Kanske har man förbisett olika viktiga variabler vid utredning.  
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Alexandersson skriver om att sociala utredningar kan genomföras på tre olika sätt. 
Osystematiskt, systematiskt enligt lokala mallar eller genom att använda olika typer av 
bedömningsinstrument. Inom just missbruksområdet finns det standardiserade 
bedömningsinstrument såsom DOK, ASI och ADAD. Liknande bedömningsinstrument, 
menar Alexandersson, kan vara en hjälp för att inte förbigå viktiga förhållanden som är av 
relevans för att bedöma klientens behov och därmed också val av insats. Det framhålls också 
att det mer eller mindre är ett krav att om socialsekreterare ska börja använda de systematiska 
tillvägagångssätten få utbildning och stöd i detta (Alexandersson, 2006). 
 
 
I de tre ärenden där kontakt med socialtjänsten avslutats har uppgifterna varit få. Detta torde 
innebära att socialtjänsten inte har gjort någon uppföljning av klienterna. Riktlinjer och 
rekommendationer påvisar uppföljningars betydelse, detta för att möjliggöra större 
utvärderingar av de insatser som har gjorts, för klientens rättssäkerhet och för att utveckla 
socialtjänstens arbete (Alexandersson, 2006; Andréasson & Tengvald, 1996 & 
Socialstyrelsen, 2008) Utvärdering har också en viktig funktion genom att den möjliggör 
granskning utifrån, av såväl allmänheten som politiker (Tengvald, 1996). Om en insats aldrig 
utvärderas är det omöjligt att uttala sig om dess effekt och kvalité. Detta är av relevans inte 
minst för den enskilde klienten om denne i senare skede kommer i behov av ny behandling. I 
dessa lägen är det av stor vikt att hänsyn tas till de tidigare behandlingarna och hur de har 
bidragit till klientens förändringar och hur hon/han själv har upplevt dessa. Detta blir en 
omöjlighet om den dokumentation som har gjorts inte är tillfredsställande (Melin & Näsholm, 
1998). När uppgifterna är knapphändiga innan insatsen och saknas helt eller delvis efter 
insatsen finns det ingen möjlighet att uttala sig om behandlingens utfall, effekter och kvalité. 
Det är därför anmärkningsvärt att så lite funnits i dokumentationen. Den dokumentation som 
ligger till grund för denna studie lever inte upp till de för fattningar, råd och anvisningar som 
finns kring detta område. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att dokumentationen kring klienterna är mer 
omfattande före än efter insatsen. De variabler som bäst har dokumenterats innan insatsen är 
civilstånd, typ av missbruk och behandlingshistoria. Generellt är dokumentationen mycket 
bristfällig efter insats varför det har varit svårt att besvara de övriga frågeställningar. 
Bedömningen är att dokumentationen inte lever upp till de krav som ställs i författningar, råd 
och anvisningar. Dokumentationen är dock objektiv och det värnas om klienternas integritet. 
 
  

DISKUSSION 
Studiens huvudsyfte var att presentera utfallet för klienter som varit placerade enligt SoL på 
behandlings- eller familjehem, ett delsyfte var vidare att belysa olika faktorer som har 
betydelse för utfallet samt hur socialsekreterare dokumenterat i dessa ärenden. Fokus har lagts 
vid variablerna sociala relationer och motivation.  
 
Det material studien utgått från rör 14 klienter och denna grupp är inte homogen. 
Åldersspannet i gruppen är 21 till 63 år och även hur lång tid missbruket har pågått varierar 
mycket, från tre år upp till 40 år. Alkohol är den vanligaste förekommande typen av missbruk 
i gruppen men det förekommer även rent narkotikamissbruk och blandmissbruk.  
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Utifrån författarnas bedömning visar materialet att sex av de 14 klienterna sex månader efter 
avslutad insats har fått en förbättrad missbrukssituation. Andra studier har framhävt 
svårigheterna med att uttala sig om utfallet. Det förespråkas t.ex. att man inte endast ska se till 
om klienten efter behandling är drogfri eller inte utan också till faktorer i livssituationen 
såsom sysselsättning, hälsa och sociala relationer (Socialstyrelsen, 2007b, s.33). Då det har 
varit svårt att utläsa om dessa typer av förhållanden efter insatsen ses det i studien endast till 
själva missbrukssituationen. Således hade utfallet med största sannolikhet sett annorlunda ut 
om andra variabler hade tagits med i bedömningen av utfallet. 
 
Angående de sex klienter med förbättrad missbrukssituation framkommer det att fördelningen 
mellan männen och kvinnorna är oproportionerlig. Andelen kvinnor är nästan dubbelt så stor 
som andelen män som har bedömts få en förbättrad missbrukssituation. Kanske har detta att 
göra med vad Kidorf m.fl. (2005) fann i sin studie där det visade sig att socialt stöd i 
behandling hade större inverkan på kvinnors än mäns utfall. Förvisso visar dokumentation att 
kvinnorna i detta material hade stor spridning avseende sociala relationer men det är möjligt 
att det i realiteten har funnits fler sociala nätverk än vad som har framkommit och att dessa 
kan ha gynnat deras missbrukssituation.  
 
Bedömningen i denna studien är att de sociala relationerna har stärkts efter behandlingen i 
fyra av de studerade akterna, bland annat i tre av de fallen med förbättrad missbrukssituation. 
Förstärkningen har yttrat sig genom att klienten har fler och mer gynnsamma sociala 
relationer. Tidigare forskning ger stöd för att sociala relationer har betydelse för hur klienten 
lyckas med att bryta sitt missbruk. Det visar att relationerna både kan verka positivt och 
negativt i klientens förändringsarbete mot ett drogfritt liv (Blomqvist, 1999, s.195-199; 
Gideon,2007, s.213-215; Sobell, m.fl., 2000). Med stöd av detta finns det en poäng med att 
arbeta med klientens sociala relationer. Oavsett hur behandlingen i sig fungerar så har det stor 
vikt hur det sociala nätverket ser ut när klienten lämnar behandlingen. Om större vikt lades 
vid att klienten har gynnsamma sociala relationer när hon/han lämnar behandlingen så kan det 
tänkas att utfallet skulle bli än bättre. Kanske kan det även vara så att det verkar i motsatt 
riktning, nämligen att det är missbrukssituationen som påverkar de sociala relationerna. Det 
kan tänkas att de klienter som fått en förbättrad missbrukssituation sedan har skaffat sig de 
positiva relationerna. Oavsett i vilken riktning påverkan sker så har man i dokumentationen 
inte lagt särskilt stort fokus på detta område vilket är anmärkningsvärt. Kanske är det så att 
klienterna inte har sociala nätverk, men även detta borde i så fall framgå i dokumentationen 
då det i sig har betydelse. Med stöd av forskningen på detta område bör sociala nätverk och 
relationer belysas mer än vad som gjorts i de studerade ärendena. 
 
Den tredje frågeställningen avser att beskriva klientens egen delaktighet och motivation. 
Dokumentationen har visat att klienterna i så gott som alla fall har medverkat i 
behandlingsplaneringen på så vis att deras önskemål har framkommit. Vidare har dessa 
önskemål i stor utsträckning tagits tillvara på vid val av behandling. Utifrån vad litteratur 
anger om behandlingsmotivation så framstår detta som positivt (Bergmark & Oscarsson, 
1999, s.199; Joe, m.fl., 1998). Klientens inställning till att gå in i behandling har betydelse för 
hur klienten tar sig an behandlingen och torde därmed också påverka missbrukssituationen. 
Behandlingsmotivationen är dock komplex vilket medför att det i högre grad bör utredas och 
dokumenteras hur individen ställer sig till förändringen för att kunna sätta rimliga mål och 
planera lämplig behandling.   
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Även om det är många av klienterna som inte fått en förbättrad missbrukssituation bör inte 
detta tolkas som att de inte har varit motiverade. Det kan vara så att klienterna har en genuin 
vilja till att förändra sitt beteende och att det istället är målet som är problemet, att det är för 
högt satt. Jenner (2004) tar upp att om målet är för högt satt kan individen bli rädd för att 
misslyckas vilket i sin tur skulle kunna påverka utfallet. Att bryta ett missbruk är ingen lätt 
process och därför kan mål som upplevs nåbara för klienten på sikt gynna henne/honom, såväl 
avseende utfall som självkänsla. Således är det viktigt att socialsekreterare tillsammans med 
klienten sätter upp rimliga mål och delmål. 
 
Utifrån det insamlade materialet kan det konstateras att mest information om klienterna finns 
innan insatsen. Det är rimligt att tänka sig att detta beror på att socialsekreterarna lägger större 
vikt vid denna del då det finns höga krav på utredningen eftersom att det är den som ligger till 
grund för beslut om insats. Även i utredningarna är variationen stor på vilka variabler 
socialsekreterarna har valt att lägga vikt vid. Eventuellt har kartläggningen vid utredningarna 
varit mer omfattande än vad som framgår men det vore önskvärt att detta även dokumenteras 
mer utförligt. Som Alexandersson (2006) framhåller kan standardiserade bedömnings-
instrument såsom ASI vara en hjälp för att få en mer omfattande och likvärdig kartläggning av 
klienternas livssituation. Författarna har inte sett att verksamheterna använder sig av liknande 
bedömningsinstrument vilket skulle kunna tolkas som en förklaring till såväl att utredningarna 
är bristfälliga som till att det inte funnits information angående klienterna efter insats.  
 
När akterna studerats har det också noterats att det är olika hur pass väl bedömningarna om 
klientens situation och behov av vård framkommer. Detta är intresseväckande då det är svårt 
att se varför en insats beviljas om utredningen är bristfällig och bedömningarna inte är väl 
motiverade. När variationen är så stor i de olika ärendena kan man fråga sig om klienternas 
ärenden behandlats likvärdigt. Det är av stor vikt att man inom en verksamhet som 
socialtjänsten handlägger alla ärenden på lika villkor. Detta för så väl de enskilda individernas 
skull som ur ett samhällsperspektiv (Tengvald, 1996). Det är socialtjänstens ansvar att hjälpa 
individer ur sitt missbruk (Norström & Thunved, 2005), det är då viktigt att alla får en 
likvärdig bedömning så att chanserna ökar för att en lämplig insats erbjuds den enskilde. 
 
Studien tyder på att klienternas inställning och delaktighet oftast beaktas i dokumentationen. 
Dock vore det önskvärt att detta gjordes än mer ingående, inte minst om det kopplas till det 
som nämnts tidigare om behandlingsmotivation (Bergmark & Oscarsson, 1999, s.199; Jenner, 
2004). Det bör också framhållas att hur klienten beskrivs generellt har gjorts objektivt. 
Författarnas uppfattning är att klienternas integritet värnas om vilket är mycket positivt.  
 
Generellt har dokumentationen varit bristfällig, framförallt efter insatserna. Många av de 
eftersökta variablerna har författarna inte alls funnit svar till, det handlar om klientens 
livsförhållanden gällande familj, hälsa, sociala relationer, sysselsättning och boende. Orsaken 
till detta kan tänkas vara att klientens förhållanden är oförändrade och att man som 
socialsekreterare ser det som upprepningar och oväsentligt. Med stöd av de författningar, råd 
och anvisningar som anges i tolkningsramen, framhålls vikten av denna del av 
dokumentationen (Andreasén & Tengvald,1996; Tengvald, 1996; SOSFS, 2006:5). Även 
förhållanden i klientens liv som är oförändrade säger någonting om behandling och utfall och 
är därmed relevant. Inte minst ur uppföljnings- och utvärderingssynpunkt är detta viktigt. 
Även vid byten av handläggare blir dokumentationen betydelsefull. I akterna bör all 
information kring klienten finnas som behövs för att kunna handlägga ärendet på ett riktigt 
sätt.  
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För att uppföljningar och utvärderingar ska kunna genomföras är det nödvändigt att 
information kring klienten finns både före och efter insats. Om man inte kan följa upp hur det 
går för klienten kan man aldrig veta om målen har uppnåtts och om behandlingen har haft 
någon verkan. I och med detta finns en risk att verksamheten förlorar sin legitimitet. Hur vet 
man t.ex. vad som är lämplig insats om klienten återfaller och söker ny behandling? Här 
framkommer vikten av att utvärderingar genomförs. Utvärderingar av den här typen av 
verksamheter fyller flera viktiga funktioner. Dels handlar det om framtida klienters intresse, 
att man erbjuder lämplig behandlig och dels har det en demokratisk aspekt (Tengvald, 1996). 
Ur ett samhällsperspektiv finns det även en ekonomisk aspekt som gynnas av utvärderingar av 
missbruksvården. De behandlingar som socialtjänsten beviljar är kostsamma och detta i sig 
förespråkar att man undersöker om behandlingarna har effekt eller ej.   
 
Vid analysen har inga tydliga samband mellan de olika bakgrundsvariablerna och klienternas 
utfall kunnat utläsas. Detta kan tänkas bero på att den studerade gruppen är så bred och att 
antalet individer som avses i studien är för få. Med största sannolikhet hade frågeställningen 
angående utfall fått mer substans om urvalet hade varit mer homogent. Samtidigt anser 
författarna att den undersökta gruppen är relativt representativ då uppfattningen är att 
missbruksklientelet ser ut så här i stort. Hade tillgång funnits till fler akter och möjlighet till 
att göra en större studie hade eventuellt fler samband kunnat påvisas och därmed hade ett mer 
innehållsrikt resultat gällande utfallet utvunnits. Utifrån vad som framkommit angående 
vikten av uppföljningar och utvärderingar vore det omfattande studier som kan bidra till 
kunskapsutvecklingen avseende missbruksvården. 
 
Avslutningsvis framstår det med all tydlighet utifrån denna studie att man inom 
socialtjänstens verksamheter bör erhålla systematiserade metoder för dokumentation och 
utvärdering. Genom att använda gemensamma metoder som hjälper socialsekreterarna att inte 
förbise viktiga förhållanden i klientens livssituation bör handläggning kunna bli mer 
likvärdig. Detta skulle också skapa bättre förutsättningar för utvärdering vilket i sin tur skulle 
legitimera socialtjänstens verksamhet och gynna de enskilda klienterna.    
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Bilaga 1. Mall 
 
KOD:………… 
 
Bakgrundsfaktorer     Dokumentation 
Kön –  M �  K �    Framgår ��� Framgår ej 
Ålder - ………..    Framgår ��� Framgår ej 
Civilstånd  - Gift�, Ensamstående�, Sambo�,  
Änka/Änkling�, Särbo�    Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Familj – Barn�, Umgänge�, Vårdnad�, Ej vårdnad� Framgår ��� Framgår ej  

         Området väl belyst ��� Området ej väl belyst 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Huvuddrog –     Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Missbruket pågått antal år - ……………….  Framgår ��� Framgår ej 
Behandlingshistoria/Tidigare insatser – Familjehem�  Framgår ��� Framgår ej 
Institutionsvård� Öppen behandling� LVM�, Annat � 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
Hälsoaspekt – Psykisk�, Fysisk�, Kontakt med  Framgår ��� Framgår ej 
sjukvård� 
Annat�…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Kriminalitet – Ja�  Nej�    Framgår ��� Framgår ej 
 
Social situation vid utredning som föranleder insats 
Boendesituation – Hemlös�, Eget hushåll�,   Framgår ��� Framgår ej 
Delat boende(med familj, sambo)�, Annat�   Området väl belyst ��� Området ej väl belyst 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Arbete/sysselsättning – Arbete�, Praktik�, Arbetslös�,   
Utbildning�, Sjukskriven�, Studier �,  
Förtidspension �, Annat�    Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Försörjning – Lön�, FK�, A-kassa�, Försörjningsstöd�, Framgår ��� Framgår ej 
Förtidspension�, Annat� 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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Sociala relationer    Framgår ��� Framgår ej 
         Området väl belyst ��� Området ej väl belyst 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Varför insats? Vad föranledde den? 
LVM-anmälan �, Egen motivation �,  
Anmälan från anhöriga �, Tryck från arbetsgivare �,  
Annat �     Framgår ��� Framgår ej 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Målsättning med behandling – Drogfri�, Komma ut i arbete�,  
Hälsoaspekten�, Annat�    Framgår ��� Framgår ej 

         Området väl belyst ��� Området ej väl belyst 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Dokumentation 
Syns klientens inställning - Ja, mycket väl�, Ja, i viss mån� Nej�  
Synliggörs klientens önskemål om behandling –  Ja� Ja i viss mån �, Nej�  
Tas klientens önskemål om behandling tillvara –  

Ja, i hög grad�, Ja, i viss mån�, Nej� Framgår ej�   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Under insats 
Typ av behandling – Institution�, Familjehem�  Framgår ��� Framgår ej 
Placering –…………………………………………  Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Tid under behandling –     Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Metoder i verksamhet    Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Eftervård – Ja� Nej�, Om ja vad?   Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Fungerar eftervården? Ja �, Nej� 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Dokumentation 
Finns dokumentation under insatsen – Ja�, Ja i viss mån �, Nej�   
Syns klientens inställning - Ja, mycket väl�, Ja, i viss mån� Nej�  
Synliggörs klientens önskemål om behandling –  Ja�, Ja i viss mån �, Nej�  
Tas klientens önskemål om eftervård tillvara –  

Ja, i hög grad�, Ja, i viss mån�, Nej� Framgår ej� 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 
Aktuell situation 
Dödsfall – Ja �, Nej�    Framgår ��� Framgår ej 
Pågående kontakt med socialtjänst? Ja �, Nej�  Framgår ��� Framgår ej 
Om nej, när var den senaste insatsen? –   Framgår ��� Framgår ej 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Civilstånd  - Gift�, Ensamstående�, Sambo�, Änka/Änkling�,  
Särbo�      Framgår ��� Framgår ej 
Familj – Barn�, Vårdnad�, Ej vårdnad �, Umgänge� Framgår ��� Framgår ej  
Återfall – Nej�, Ja�,     Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Tidpunkter vid återfall…………………………………………… Framgår ��� Framgår ej 
………………………………………………………………………………………………… 
Finns det något som orsakar återfall?    Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Hur ser det ut kring återfallet?    Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Huvuddrog –     Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Hälsoaspekt – Psykisk�, Fysisk�, Kontakt med sjukvård�  Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...….  
Kriminalitet – Ja�, Nej�     Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Social situation aktuell situation 
Boendesituation – Hemlös�, Eget hushåll�,  
Delat boende(med familj, sambo) �, Annat�   Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Arbete/sysselsättning – Arbete�, Praktik�, Förtidspension �, 
Arbetslös�, Utbildning�, Sjukskriven�, Studier �, 
Annat�      Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Försörjning – Lön�, FK�, A-kassa�, Förtidspension �,  
Försörjningsstöd �, Annat�    Framgår ��� Framgår ej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Sociala relationer -     Framgår ��� Framgår ej 
              Området väl belyst ��� Området ej välbelyst 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Behandling efter insats – Familjehem�,  
Institutionsvård�, Öppen behandling�, LVM�,  
Annat �     Framgår ��� Framgår ej 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2. Medgivande att ta del av sekretessbelagt material 
 
Vi ansöker härmed om att få ta del av dokumentation gällande personer med 
missbruksproblematik som varit placerade och fullföljt och avslutat behandling enligt SoL 
under 200X.  
 
Ändamålet är att använda material ur journaler rörande placeringen och dess utfall till vår C-
uppsats som skrivs på uppdrag av socialkontoret i Kommun X. En överrenskommelse har 
även gjorts mellan de berörda kommunerna att detta ska göras. 
 
Det material vi vill ta del av är utredning som föranlett placering samt dokumentation under 
och efter insatsen som kan ge oss indikationer på behandlingsutfall. 
 
Det analyserade materialet kommer att presenteras i vår C-uppsats, allt material kommer att 
avidentifieras. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Catrin Gustavsson och Sandra Karlsson 
 
 
Ansvarig handledare: Per-Åke Nylander 
  
 
 
 
Ansökan bifalles: 
 
Ort och datum 
…………………………………………….. 
 
 
Namnteckning 
…………………………………………….. 
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