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Sammanfattning  
 

Studiens syfte är att undersöka eventuella skillnader i användningen av tre centrala 

begrepp (missbruk, tungt missbruk samt öppenvård) inom missbruksvården. De 

frågeställningar som behandlas är; (I) Hur används de centrala begreppen; 

missbruk, tungt missbruk och öppenvård i texter kring missbruksvård? (II) Om det 

föreligger skillnader i användandet av de tre centrala begreppen, vilka likheter 

respektive olikheter kan urskiljas? (III) Hur kan begreppshanteringen utav de tre 

centrala begreppen förstås utifrån socialkonstruktivismen? Studien har genomförts 

som en litteraturstudie där resultatet har analyserats utifrån ett socialkon-

struktivistiskt perspektiv. Resultatet tyder på att skillnader i begreppshanteringen 

utav de tre centrala begreppen förekommer samtidigt som också vissa likheter kan 

urskiljas. Definitionerna av missbruk skiljer sig åt genom att vissa definitioner 

behandlar konsumtionsmönster hos de som nyttjar drogen medan andra menar att 

missbruk ska ses som ett avvikande beteende. De flesta definitionerna kring 

missbruk berör dock i någon mån konsekvenser utav nyttjandet. Begrepps- 

användningen av tungt missbruk berör främst avgränsningar mellan narkotika-

missbruk och tungt narkotikamissbruk. Gällande begreppet öppenvård tycks 

begreppsanvändningen vara samstämmig när det gäller dess yttre ramverk men 

skiljer sig åt när det kommer till diskussioner om hur snävt begreppet ska vara samt 

vilka insatser som bör inrymmas i det. 
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Abstract  

 
The study aims to examine possible differences in the use of three central concepts 

(substance abuse, heavy substance abuse and open care) within the substance abuse 

care. The issues addressed are (I) how is the three central concepts used in texts 

about substance abuse care? (II) if differences exists in the use of the three central 

concepts, which similarities and differences can be found? (III) how can the use of 

the three central concepts be understood from the basis of social constructionism? 

The study is a literature review and the results have been analyzed on the basis of 

social constructionism. The result indicates that differences in the concept handling 

occur. Differences in definitions of substance abuse is seen through that certain 

definitions treat consumption patterns while others definitions mean that it should 

be seen as deviance. Similarities can be seen as the majority of definitions around 

substance abuse concern consequences of the use. The use of the concept “heavy 

substance abuse” concerns mainly demarcations between drug abuse and heavy 

drug abuse. The concept handling of open care is coherent in the case of its 

extraneous framework however differences are found when it comes to how 

extensive the concept should be. 

 

 

Keywords: Concepts, substance abuse care, substance abuse, heavy substance abuse, 

outpatients 
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Inledning 
 

Det finns ett inkonsekvent och omedvetet bruk av begrepp i det sociala arbetet (Bergmark, 

1998). Socialstyrelsen (2007) har påvisat att gemensamma definitioner av centrala begrepp 

inom missbruksområdet saknas i socialtjänstens arbete.  Denvall och Jacobsson (1998) menar 

att vikten av att definiera ords innebörder och att kunna ge tydliga definitioner varierar med 

sammanhanget. Gällande myndighetsutövning inom socialtjänsten kan vaghet i centrala 

begrepp medföra en rättsosäkerhet då olika handläggare lägger in olika innebörd i begrepp. 

Detta kan medföra olika beslut och handläggning i klienternas ärenden (Socialstyrelsen 2007).  

För att klienten ska kunna få så bra förutsättningar som möjligt samt bidra till en större 

rättssäkerhet kan det därmed vara av särskild vikt att klargöra begrepps innebörd. Ytterligare 

anledning till varför det är av stor vikt att klargöra begrepps innehåll är att en alltför stor 

mångtydlighet i begrepps innebörd riskerar att förhindra en meningsfull kommunikation 

mellan människor (Bergmark, 1998). Missbruksvård omfattar ett stort verksamhetsfält, med 

flera professioner, där det finns olika kunskapsnivåer, traditioner och arbetssätt. Vaghet i 

begrepp kan därmed förhindra att en produktiv samverkan förekommer (Socialstyrelsen, 

2007). För socialtjänsten är detta viktigt då det finns ett lagstadgat ansvar att samverka med 

andra instanser (SoL 3 kap 5§).  Det sociala arbetet som vetenskapsdisciplin gynnas även det 

av en större tydlighet i centrala begrepp. Genom att precisera begrepp inom vetenskapliga 

sammanhang uppnås förutsättningarna att mäta ett fenomen på ett tydligt och reproducerbart 

sätt (Bergmark 1998).  

 

Socialtjänsten har genom socialtjänstlagen det övergripande ansvaret för att missbrukare får  

den hjälp och vård som han/hon behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänstlagen 

saknar dock definitioner av vad ett missbruk är (SOU 2005:82). Socialtjänstens ansvar för 

missbrukare, enligt lagstiftningen, är heller inte sammanbundet till omfattningen eller 

varaktigheten i missbruket. Begreppet tungt missbruk är även det ett begrepp som inom 

missbruksvården saknar tydlig definition för dess innebörd (SOU 2005:82). Problematiken 

kring vagheten i dessa begrepp är som ovan nämnt att de kan påverka handläggning och 

beslut. För att klienten ska kunna få rätt vård och erbjudas så bra förutsättningar som möjligt 

utav vården bör socialtjänsten använda sig utav en gemensam och tydlig begreppsapparat 

(Skau, 2006).  

 

Ett annat begrepp som saknar en enhetlig definition inom missbruksvården är öppenvård 

(SOU 2004:3). Att definiera begreppet öppenvård är problematiskt då det kan innefatta en 

mängd olika typer av insatser och då utbudet av dessa skiljer sig åt mellan kommunerna (SOU 

2004:3).  Ekendahl (1999:4) menar att handläggares uppfattning av missbruksbegreppen kan 

påverka vilken vård klienten erbjuds. Ett förtydligande av begreppet öppenvård tillsammans, 

med förtydligandet av de ovan nämnda begreppen, kan bidra till att socialtjänstens hand-

läggare får bättre förutsättningar att erbjuda klienter en vårdtyp som stämmer överens med 

klientens vårdbehov.  

 

Som ovan nämnt har begreppen missbruk, tungt missbruk och öppenvård osäker innebörd 

vilket i enlighet med Bergmark (1998) skapar ett behov av att definiera och beskriva 

innehållet i begreppen. Då det utifrån flera aspekter är betydelsefullt att ha definitioner över 

dessa begrepp är avsikten med denna uppsats att klargöra vilka olika tolkningar av begreppen 

som finns.   

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka eventuella skillnader i användningen av tre 

centrala begrepp inom missbruksvården; missbruk, tungt missbruk och öppenvård. 
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Frågeställningar: 

1. Hur används de centrala begreppen; missbruk, tungt missbruk och öppenvård, i texter 

kring missbruksvård? 

2. Om det föreligger skillnader i användandet av de tre centrala begreppen, vilka likheter 

respektive olikheter kan urskiljas? 

3. Hur kan begreppshanteringen utav de tre centrala begreppen förstås utifrån social-

konstruktivismen?  

 

De tre begreppen missbruk, tungt missbruk och öppenvård kommer nedan att kallas för de 

(tre) centrala begreppen. 

 

 

Disposition 
Inledningsvis redovisas bakgrundsbeskrivning som behandlar svensk alkohol- och 

narkotikapolitik, socialtjänstbaserad missbruksvård samt begreppsanvändning i socialt arbete. 

Detta redovisas då de är viktiga aspekter för att förstå begreppsanvändningen och dess 

problematik. Det bör uppmärksammas att det finns knapphändig forskning kring begrepps-

användning inom det sociala arbetet. Några verk har övergripligt behandlat begrepps-

användning men dock inte utförligt kring de tre centrala begreppen som denna studie 

behandlar. Vidare redovisas studiens metod under följande underrubriker; metodval, litteratur-

sökning, analysförfarande, metodkritik, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

Socialkonstruktivism redovisas som teoretisk ansats vilken studien vilar på. Redogörelse för 

resultatet är uppdelade utifrån begreppsanvändandet av missbruk, tungt missbruk och 

öppenvård. För att underlätta för läsaren har sedan analysen uppdelats i två delar varav den 

ena behandlar begreppsanvändningen av både missbruk och tungt missbruk. Den andra delen 

behandlar begreppsanvändningen av öppenvård. Studien avslutas med en diskussion och 

slutsats där begreppsanvändningen av de tre centrala begreppen vävs samman.   

 

 

Bakgrund 
 

Svensk alkohol- och narkotikapolitik 
Definitioner av sociala problem och hur missbruksvård är organiserad och utförs påverkas av 

traditioner inom den alkohol- och narkotikapolitik som förs (Tops, 2001). Därigenom kan det 

vara väsentligt att se alkohol- och narkotikapolitikens utveckling för att kunna förstå de 

definitioner av begrepp som existerar inom missbruksvården idag. 

 

Alkoholmissbruk erkändes som ett socialt problem i Sverige i början av 1900-talet. Den alko-

holpolitik som utvecklades innebar att den svenska staten i hög grad var inblandad i formell 

social kontroll av alkohol. Att alkoholpolitiken utformades på detta sätt kan ses i samband 

med den svenska traditionen av en stark centralmakt med inriktning att reglera samhället för 

folkets och landets bästa (Tops, 2001). I dagens samhälle ser majoriteten i Sverige alkohol 

som en naturlig del av vårt kulturmönster. Därmed har Sveriges alkoholpolitik inte till syfte 

att eliminera alkoholkonsumtion utan till att minska alkoholens medicinska och sociala 

skadeverkningar. Faktorer som har ändrat förutsättningarna kring alkohol och narkotika är det 

ökade internationella utbytet genom den fria rörligheten. Människor påverkas i en högre 

utsträckning av andra kulturer och förhållanden till alkohol och narkotika (Regeringskansliet, 

2001). 
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Narkotikamissbruk uppmärksammades under sextiotalet. Den hållning som togs till problemet 

var att allt icke-medicinskt bruk av narkotika skulle klassas som ett missbruk. Hållningen 

finns kvar ännu idag då den representeras i lagstiftningen. Definitionen stämmer väl överens 

med den internationella definitionen som formulerades i en FN konvention 1961. 

Konventionen beskrev icke-medicinskt bruk av narkotika som ett hot mot social och 

ekonomisk välfärd (Tops, 2001).  Ända sedan sjuttiotalet har svensk narkotikapolitik haft det 

övergripande målet att skapa ett narkotikafritt samhälle (Goldberg, 2005b). I Sverige är 

narkotika definierad genom lagstiftningen och allt icke-medicinskt bruk av narkotika ses som 

olagligt. Detta innebär att all befattning med narkotika är olagligt, även det egna bruket 

(Johnsson m.fl 2000).  

 

När man jämför den svenska alkohol- och narkotikapolitiken med andra länder så anges 

Nederländerna ofta som den svenska motsatsen. Den nederländska synen på droganvändning 

innefattar både bruk och missbruk (Klingerman & Hunt, 1998). Detta då ett socialt integrerat 

bruk av narkotika anses vara möjlig. Det används begrepp såsom integrerad brukare, brukare, 

missbrukare och problematiska missbrukare och kategoriseringen beror på vilken drog som 

används och på vilket sätt (Tops, 2001). Den nederländska narkotikapolitiken strävar i första 

hand mot att reducera narkotikarelaterade risker för individen och samhället istället för mot ett 

narkotikafritt samhälle (Tops, 2001).  Utgångspunkten för den nederländska narkotikapoliti-

ken är att åtgärder grundas på en bedömning av olika preparat och former av användning 

(Klingerman & Hunt, 1998). Flera europeiska länder, däribland Nederländerna, gör en 

distinktion mellan tunga och lätta droger (Johnsson m.fl. 2000). I dessa länder utgår 

narkotikapolitiken ifrån en riskbedömning. De lätta drogerna vilket avser cannabis anses vara 

en lågriskdrog och därför bör den inte prioriteras för behandling. De tunga drogerna däremot 

bör behandlas då de bedöms ha en oacceptabel risk för både individ och samhälle (Tops, 

2001). En sådan distinktion mellan olika varianter av droger görs inte i Sverige (Johnsson 

m.fl. 2000).   

 

Socialtjänstbaserad missbruksvård 

Missbruksvården i Sverige bedrivs utav tre huvudmän; kommunen, landstinget och kriminal-

vården. Utöver dessa finns även privata vårdgivare och ideella organisationer (Bergström, 

2005). Huvudansvaret för missbruksvården ligger inom den kommunala socialtjänsten 

(Wallander & Blomqvist, 2005).   

 

Kommunernas ansvar för missbrukarvården regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i ”Lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall” (LVM) (SOU 2001:79). I SoL 5:9 regleras 

socialnämndernas skyldigheter i den frivilliga missbruksvården. Lagstiftningen förordnar 

dock inte hur vården ska vara utformad eller vilken karaktär insatserna ska ha. Detta ger 

kommunerna stort handlingsutrymme i organisationen av missbruksvården.  

 

Den missbruksvård som bedrivs av socialtjänsten är både öppenvård och slutenvård 

(Bergström, 2005). Socialtjänstens missbruksvård har i ökad grad kommit att satsa på olika 

stöd- och omvårdnadsinsatser och färre individer erbjuds behandling på behandlingshem 

(Wallander & Blomqvist, 2005). Tendensen inom missbruksvården är att öppenvård priori-

teras över slutenvård och att utbudet av öppenvårdsinsatser ökar (Ekendahl, 1999:4).  

 

Öppenvård började registreras i den offentliga statistiken år 1998 vilket gör det svårt att uttala 

sig om omfattningen av öppenvård under 90-talet. Ett antal studier gjorda av socialstyrelsen 

har dock visat att antalet insatser låg relativt stabilt mellan åren 1991 till 1994. Därefter 
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började utbyggnaden av öppenvården (SOU 2000:3). Ökningen av öppenvårdinsatser kan ses 

som en följd av den finansiella krisen i början av nittiotalet men kan även ses som en effekti-

visering av vården (Wallander & Blomqvist, 2005).  Även om man på riksnivå ser att tenden-

sen till att öppenvård dominerar så finns det variationer mellan kommunerna. I vissa 

kommuner är utbudet av slutenvård stort medan i andra kommuner satsas det nästan enbart på 

öppenvård (Ekendahl, 1999:4). 

 

Begreppsanvändning i socialt arbete 

Behov av att kunna redogöra för vad olika begrepp betyder eller innehåller uppstår när det 

råder en viss osäkerhet kring deras innebörd. Vanligen handlar det om begrepp som används 

mer eller mindre allmänt i olika sammanhang eller är nykonstruerade (Bergmark, 1998). För 

att undvika missförstånd kan det vara praktiskt med ett språk som är koncist men det är 

många gånger svårt att fastställa dess betydelse. Enskilda ord och begrepp är ofta mångtydliga 

och värdeladdade vilket medför att de tillskrivs olika definitioner och tolkningar. Att det finns 

flera olika betydelser av ett och samma begrepp behöver inte medföra att den ena förklaringen 

är mer rätt än den andra (Denvall & Jacobson, 1998).  

 

Det sociala arbetets praktik/fält sägs gå mot en ökad professionalisering. Därmed förväntas de 

arbeta utifrån en vetenskapligt baserad grund. Detta innebär också att de förväntas vara en 

profession som omger sig med preciserade och entydiga begrepp (Denvall & Jacobson 1998).  

Det problematiska med det sociala fältet är dock att socialarbetare ofta möter händelser som 

kan uppfattas som unika eller så är händelserna fyllda med motstridiga budskap eller värden. 

Att verksamma inom professionen inte kan förklara de begrepp som de omger sig med beror 

inte på okunskap utan är snarare ett resultat av praktikens villkor. Socialarbetarna har via 

erfarenhet erhållit en praktisk kunskap som de nyttjar när de gör sina bedömningar, därav kan 

begreppen i handböcker skilja sig från vetenskapen. Socialarbetare bygger med tiden upp en 

informell kunskap men de är inte riktigt medvetna om hur processen går till eller hur 

kunskapen ser ut. Då samhällsvetenskaperna i stor utsträckning utgår ifrån vardagliga erfaren-

heter, och det vardagliga språket, medför det att det sociala arbetet som vetenskap riskerar att 

få oprecisa mätmetoder. Att begreppen i dessa sammanhang varierar i betydelse leder till 

vetenskapliga diskussioner och kontroverser (Denvall & Jacobson 1998). För att socialt arbete 

som vetenskapsdisciplin ska ha möjlighet att vidareutvecklas teoretiskt och metodologiskt är 

det viktigt att medvetandegöra begreppsanvändandet i fältet. Genom att precisera begrepp 

inom bl.a. vetenskapliga sammanhang uppnås förutsättningarna att mäta ett fenomen på ett 

tydligt och reproducerbart sätt. Genom dessa preciseringar ges de olika aktörerna en bild av 
vilka kriterier som ska finnas i det mätbara (Bergmark 1998).   

 

Utöver de vetenskapliga förståelseramarna har begrepp en central betydelse i allt ifrån det 

praktiska arbetet till politik och i vardagslivet (Bergmark, 1998). Språket ger människor 

förutsättningar att kunna kommunicera med varandra i en social samvaro. Det är också tack 

vare språket som människan både kan utelämna och innesluta andra människor i sin kom-

munikation. I och med detta kan språket bli ett maktverktyg där individens begreppsval 

bestämmer dennes identitet och tillhörighet (Skau, 2006). Även om fackspråket ofta anses 

vara mer objektivt och trovärdigt än vardagsspråket kan ingen av begreppsapparaterna påstås 

spegla verkligheten på ett objektivt sätt. Detta beror på att det alltid bygger på tolkningar av 

verkligheten (Skau, 2006). De begrepp som används har en avgörande betydelse för hur 

människor tolkar och organiserar tillvaron. En alltför stor mångtydlighet i begrepp försvårar 

meningsfulla konversationer mellan människor och leder lätt till missförstånd (Bergmark, 
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1998). Det professionella fältet med sina begrepp och fackspråk är dock lika mångtydigt som 

vardagsspråket (Skau, 2006). 

 

Det sociala arbetets profession bör använda sig utav en gemensam och tydlig begreppsapparat 

för att ge dess klienter så bra förutsättningar som möjligt utav vården. Detta är en särskilt 

viktig förutsättning i dagens moderna välfärdssamhälle då socialtjänsten i sitt arbete dagligen 

kommer i kontakt med andra instanser och yrkeskategorier (Skau 2006). I Socialstyrelsen 

(2007) framhålls behovet och vikten av en gemensam terminologi för socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens missbruk- och beroendevård. Socialstyrelsen (2007) menar att social-

tjänsten saknar gemensamma definitioner över centrala begrepp. Flera analyser visar också att 

socialtjänsten använder sig utav ett mycket inkonsekvent och omedvetet bruk utav centrala 

begrepp (Bergmark 1998). 

 

 

Metod 
 

Metodval 
Vid uppläggning och genomförande av denna studie var grundtanken att få en övergripande 

beskrivning av användandet av tre centrala begrepp inom missbruksvården. Tanken var även 

att undersöka om eventuella mönster kunde urskiljas i användningen. Därav valdes en kvali-

tativ metod utifrån metodens möjlighet att beskriva och finna mönster i människors 

uppfattning av ett fenomen (Silverman i Miller & Dingwall, 1997; Marlow, 2005). Även 

metodens möjligheter att ge upphov till förståelse av sociala aspekter (Miller i Miller & 

Dingwall, 1997; Denzin & Lincoln, 2003b) motiverade dess användning. 

 

Då den kvalitativa forskningen påverkas av forskarens egna sammanhang (Marlow, 2005; 

Miller i Miller & Dingwall, 1997) bör det uppmärksammas att studien påverkats av den 

teoretiska ansatsen; socialkonstruktivism, samt den förförståelse som funnits innan studiens 

påbörjande. Förförståelsen bestod i kunskaper om att socialtjänsten har vaga definitioner av 

missbruk. Den teoretiska ansatsen har påverkat organisering och värdering av data. Insamling 

av data har dock skett förutsättningslöst i enlighet med en induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2003).  Holme och Solvang (1997) menar att erhållen information sällan ger 

direkta svar på de frågor som studien behandlar. Detta innebär att informationen måste tolkas 

vilket medför påverkan från forskaren i likhet med det Marlow (2005) och Silverman (Miller 

& Dingwall, 1997) tar upp.  

 

Den kvalitativa ansatsen erbjuder ett flertal insamlingsmetoder utav empiriskt material. En 

sådan metod består av att tolka texter (Denzin & Lincoln, 2003b). Denna studie har valts att 

genomföras som en litteraturstudie. I enlighet med Miller (Miller & Dingwall, 1997) anses 

texter kring ämnesområdet ge en god kunskap kring hur den sociala verkligheten av fenomen 

skapas. Litteraturstudie användes även med fördel pga. den begränsade tidsperiod studien 

genomfördes i. Studien hade kunnat genomföras med intervjuer som metod. Detta hade 

kunnat ge kunskaper kring den praktiska användningen av de centrala begreppen. Använ-

dandet av litteratur anses dock kunna ge en större överblick gällande mönster i begrepps-

användandet vilket kan belysa användandet i olika kontexter. Detta innebär dock att materialet 

får viss begränsning i att påvisa de tre centrala begreppens praktiska användning.  

 

I enlighet med Harts (1998) beskrivning av den inledande fasen av en litteraturstudie 

påbörjades uppsatsarbetet med en generell läsning om begrepp och dess betydelser. Inten-

tionen med detta var få en inblick i de centrala begreppens betydelse. I samband med denna 
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fas formulerades sökord till litteratursökning i databaser. Insamlandet av litteraturen har 

därefter genomförts systematiskt såsom Forsberg och Wengström (2003) skriver att en 

litteraturstudie bör genomföras. Frågeställningar har därefter systematiskt besvarats genom att 

relevant forskning urskiljts, värderats och analyserats.  En del av insamlandet och organi-

seringen har genomförts parallellt vilket Marlow (2005) menar är möjligt vid en kvalitativ 

studie.  Forsberg och Wengström (2003) menar att en systematisk litteraturstudie bör fokusera 

på aktuell forskning. Hänsyn till detta har tagits genom att avgränsa använd litteratur utifrån 

dess publiceringssår. Att avgränsa sökningen av forskning till att max vara tio år gammal 

motiveras med viljan att redovisa ett så aktuellt material som möjligt. Avgränsningen 

möjliggjorde även avsmalning av omfattningen av det insamlade materialet så att mängden 

information skulle vara hanterlig med tanke på tidsrymden studien skrevs inom. När litteratur 

äldre än tio år likväl använts har en noggrann övervägning kring vikten av innehållet skett.  

 

Då litteraturen som används i en litteraturstudie motsvarar samma typ av informationskälla 

som en intervjuperson eller en respondent, får inte den litteratur som används i litteratur-

bakgrunden vara densamma som ”resultatlitteraturen” (Olsson & Sörensen, 2001). I motstånd 

med detta redovisas ändå viss litteratur i resultatet trots att den även redovisas i studiens 

bakgrund. Ställning till detta beslut togs, efter noga överväganden, då det finns begränsad 

litteratur som behandlar begreppsanvändning inom detta problemområde. Vi anser dock inte 

att detta påverkat studiens innehåll och reliabilitet då information som använts till bakgrund 

respektive resultat noga har hållits ifrån varandra. 

 

Vanligen består insamlad data för resultatredovisningen på ca fem till sex vetenskapliga arti-

klar eller likvärdiga vetenskapliga rapporter (Olsson & Sörensen, 2001). Den vetenskapliga 

tyngden i det insamlade materialet är varierande. I studien har ett antal rapporter från 

socialstyrelsen samt SOU-rapporter använts, trots att dessa rapporter inte anses vara veten-

skapligt grundade. Vikten av att inkludera dessa texter beror på dess normskapande natur. Det 

sociala arbetets profession bygger i olika stor utsträckning på socialstyrelsens riktlinjer och 

den politik som förs. I enlighet med Miller (Miller & Dingwall, 1997) anses dessa texter vara 

en aspekt i hur de centrala begreppen skapas inom professionen. Trots den svaga vetenskap-

liga grunden i Socialstyrelsens rapporter så har emellertid fyra av dessa rapporter (Ekendahl, 

1999; Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 1998; Wallander & Blomqvist, 2005) redovisat 

endera tillfredställande metod eller granskats av vetenskapligt råd, vilket ökar dess pålitlighet. 

Det anses dock att det mindre tunga materialet vägs upp av tyngre material som redovisats. I 

studien redovisas, utöver annan litteratur och vetenskapliga artiklar, sju avhandlingar 

(Andersson, 1991; Ekendahl, 2001; Forkby, 2005; Gustafsson, 2001; Hübner, 2001; Lindberg, 

1998; Tops, 2001).  Att studien till viss del bygger på mindre vetenskapligt material bör inte 

påverka studiens slutliga resultat då det material som redovisas i resultatavsnittet i stor 

utsträckning bygger på uppgifter vilka är att anse som vetenskapliga. 

 

Trots att litteratursökningen avgränsades till att gälla litteratur yngre än tio år, det vill säga 

publicerats tidigast år 1998, redovisas äldre material vid tre tillfällen. Detta gäller Andersson 

(1991) Nordegren och Tunving (1997) samt SOU 1987:22. Valet att ändå redovisa äldre 

material har gjorts efter övervägande av materialets tyngd inom ämnesområdet.  Anderssons 

(1991) avhandling har ansetts vara av en sådan karaktär som ej publicerats i nyare litteratur. 

Detta stöds även av att Andersson (1991) refereras och kommenteras i stor omfattning i 

aktuell forskning.  Litteratur inom ämnesområdet om begrepp i det sociala arbetet är knapp-

händigt. Nordengren och Tunvings (1997) bok har därmed ansetts erforderlig att användas 

trots att den publicerats utanför tidsavgränsningen. Bevekelsegrunden till inkluderandet av en 
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två decennier gammal SOU-rapport (SOU 1987:22) anbelangar dess betydelse för utveck-

lingen av riktlinjer i missbrukarvården.   

 

Vid insamlandet av material till denna studie har litteratur, som vid första anblicken ansetts 

användbar, påträffats. Det har dock vid närmare granskning visat sig att mycket av litteraturen 

inte behandlat det område som studien behandlar. Denna litteratur har då sållats bort i enlighet 

med Thyers (2001) krav att litteraturen skall innehålla relevant information. Thyers (2001) 

andra krav på litteratur som skall ingå i en studie är att den ska vara pålitlig. Detta krav har 

uppfyllts genom att litteratur som ligger till grund för denna uppsats främst består utav aktuell 

forskning.  

 

 

Litteratursökning 
Varpå problemområdet avgränsats formulerades sökord, vilka har legat till grund för 

sökningen efter relevant litteratur. Litteratursökningen genomfördes både manuellt och genom 

en databassökning. Den manuella litteratursökningen utfördes genom att granska funnen 

litteraturs referenslista i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2003) redovisar som 

möjliga tillvägagångssätt. Genom granskning av funnen litteraturs referenslistor har artiklar 

som varit relevanta för studieområdet funnits. Urval av dessa gjordes som ovan nämnt; språk, 

publiceringsår samt att det ska behandla missbruk och begrepp inom missbruksområdet.  

 

Litteratursökningen genomfördes i följande databaser; ”Social services abstract”, ”Psykinfo”,  

”diva-portal”, ”Elin@Örebro” ”SAGE journals online” samt ”Libris”. Dessa databaser valdes 

utifrån deras möjlighet att inrymma relevant forskning i ämnet missbruksvård inom den 

kommunala sektorn. De sökord som användes i olika kombinationer var: ”concept”, ”abuse”, 

”drug”, ”alcohol”, ”definition”, ”substance”, ” outpatient substance abuse treatment”, ”open 

care”, ”outpatient”, "social work”, ”socialt arbete”, ”öppenvård”, ”begrepp” samt 

”missbruk”.  För att täcka in olika varianter av begreppen användes trunkering.  

 

Forsberg och Wengström (2003) menar att det är viktigt att ta ställning till hur gammal litte-

raturen får vara och på vilket språk de ska vara skrivna. Avgränsningen i denna studie gjordes 

utifrån publikationsår med tidigast publicering 1998. Av de träffar som sökorden genererade 

valdes litteratur som var intressanta för vidare läsning utifrån avgränsningen att de skulle 

behandla relevanta begrepp inom missbruksvården. Avgränsning gjordes även utifrån språk 

då endast artiklar på svenska och engelska lästes. Intentionen var att även övrig nordisk 

litteratur skulle innefattas, dock återfanns ingen litteratur inom ramen för studien.  Det mate-

rial som slutligen inkluderats i studien berör begreppen öppenvård, missbruk och tungt 

missbruk inom den kommunala missbruksvården.  

 

 

Analysförfarande 
Sjöberg och Wästerfors (2008) menar att det svåraste momentet under uppsatsskrivandet för-

modligen är att tillämpa en teori till det insamlade materialet. Uppgiften är dock mycket viktig 

då teorin kan visa på skillnader eller mönster som annars kanske inte skulle ha setts. I denna 

studie har social konstruktivism använts som teoretisk ansats. Teorin ansågs vara användbar 

för analys av begreppsanvändningen av de centrala begreppen. De analysverktyg som anses 

mest användbara i teorin är förståelsen om att konstruktionen av begrepp skapas i en social 

kontext. Detta kan även belysa förklaringar över eventuella mönster och skillnader i defini-

tionen av begreppen. Forskarens egen tolkning av både teori och data påverkar analysen av ett 

fenomen i en kvalitativ studie (Marlow, 2005; Miller i Miller & Dingwall, 1997). Exempel på 
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detta är att begreppet beroende ej tagits med i definieringen av missbruk. Detta då fenomenet 

beroende anses vara en medicinsk förklaringsmodell till varför individer inte kan sluta miss-

bruka. I de fall där beroende tagits upp i litteraturen har detta ansetts definiera ett fenomen 

med andra aspekter än fenomenet missbruk.  

 

Vid genomförandet av en litteraturstudie skriver Hart (1998) att en organisering av det in-

samlade materialet är väsentligt. Organiserandet av materialet in i huvudkategorier och under-

kategorier möjliggör analys och kopplingar mellan de olika materialen (Hart 1998). Studiens 

insamlade material kategoriserades utifrån de samband som förekommit i de olika sätten att 

beskriva begreppen. Kategoriseringarna skedde i två led med huvudkategorier som sedan 

delades in i underkategorier. Definitioner gällande begreppen missbruk samt tungt missbruk 

kategoriserades under samma teman medan begreppet öppenvård kategoriserades utifrån 

andra teman. Att öppenvården kategoriserades utifrån andra teman än de övriga två begreppen 

är beroende av begreppets specifika natur, dvs. att det är i form av verksamhet. Fem 

huvudkategorier varav två hade underkategorier användes för missbruksbegreppen;  

 

Huvud-

kategorier:  

Konsekvenser 

 

Individens 

uppfattning 

Konsumtion Avvikande 

beteende 

Handlandet 

Under-

kategorier: 

1.sociala 

2.individuella 

3.samhälls- 

 1.medel 

2.mängd/omfattning 

3.tid/omfattning 

 

  

 

 

Resultatet gällande begreppet öppenvård kategoriserades under följande teman; 

 

Huvudkategorier: Yttre form Tidsomfattning Insatser 

Underkategorier:  1. tid på dygnet 

2. under hur lång tid 

 

 

Utifrån kategoriseringen har mönster för skillnader och likheter kunnat urskiljas. Dessa 

mönster har sedan analyserats utifrån den teoretiska ansatsen. 

 

 

Metodkritik 
Att genomföra en litteraturstudie innebär att via breda sökningar, gärna tvärs över olika disci-

pliner, söka och samla in material (Hart, 1998). Det är rimligt att anta att somliga relevanta 

databaser missades under sökandet av litteraturen till denna studie. Detta med orsaken att de 

helt enkelt inte kändes till. Avgränsning av databaser till att gälla i huvudsak den social-

vetenskapliga disciplinen gjordes dock medvetet utifrån att materialets ramar gällde den 

kommunala missbrukarvården.  Detta kan dock ha påverkat den litteratur som påfanns och 

därmed även analysen. Databaserna berörde dock både internationella och svenska 

artiklar/litteratur. Detta kan indikera att ett representativt urval för ämnesområdet ändå 

erhållits. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet kan inte mätas på samma sätt i kvalitativ forskning såsom det görs i 

kvantitativ forskning. Sjöberg och Wästerfors (2008) avråder från att redogöra för begreppen 

validitet och reliabilitet i kvalitativa studier. De menar att en redogörelse av studiens för-
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tjänster och metodologiska problem istället ska ske. Andra författare menar däremot att 

begreppen går att omvandla till att även gälla kvalitativ forskning (Carlsson, 1991; Marlow, 

2005; Miller & Dingwall, 1997). I enighet med de sistnämnda författarnas uppfattning har en 

redogörelse över begreppen validitet och reliabilitet valts att genomföras.  

 

Silverman (Miller & Dingwall, 1997) skriver att styrkan i validiteten hos en kvalitativ studie 

handlar om hur väl teorin passar till resultatet. Detta resonemang ställer sig även Thyer, 

(2001) bakom. Användandet av socialkonstruktivism motiveras med att begreppsanvändandet 

i stor utsträckning påverkas av den kontext som begreppen växer fram i. Begrepps varierande 

definitioner stödjer antagandet av att de skapas genom kommunikation utifrån kontexten. 

Silverman (Miller & Dingwall, 1997) skriver även att kategoriseringen och insamlandet av 

materialet påverkar studiens reliabilitet och validitet. Insamlandet av materialet kan påverka 

på det sätt att motsägande data utelämnats. Detta har motarbetats genom att samtliga data som 

återfunnits inom studiens ramar har beskrivits. 

 

Svagheter i studiens reliabilitet ligger i den kvalitativa forskningens natur. Problem med den 

kvalitativa forskningen är som tidigare nämnt att den i stor utsträckning påverkas av forska-

rens subjektivitet (Denzin & Lincoln, 2003a; Marlow, 2005; Miller i Miller & Dingwall, 

1997) men detta har ansetts nödvändigt för att studien ska få ett fruktbart resultat. Litteratur-

sökningen har redovisats på sådant sätt att studien kan replikeras, vilket Marlow (2005), 

Thyer (2001) och Carlsson (1991) menar är en styrka i reliabiliteten. Svaghet finns dock i den 

subjektiva tolkning av relevant litteratur vilket medför möjlighet till annat resultat av annan 

forskare. Carlsson (1991) menar dock att reliabiliteten i kvalitativ studie bör avgöras av hur 

väl forskarens beskrivning och resonemang stämmer med verkligheten. För att säkerställa 

reliabiliteten har därför beskrivning av data skett i så stor utsträckning som det är möjligt 

genom att tolkning i redovisningen av data undvikits. Då delar av data varit engelskspråkig 

med hög akademisk språklig nivå, finns en risk för feltolkning. Detta har dock försökt mot-

verkats då engelska ordböcker använts för att säkerställa tolkningar av vissa akademiska 

begrepp. En text kan tolkas på många olika sätt beroende på i vilket sammanhang den läses 

(Denzin & Lincoln, 2003a), vilket innebär att olika läsare kan tolka samma text och erhålla 

skillnader i tolkning av den. Detta är en ännu större nackdel vad det gäller validitet och relia-

bilitet i en litteraturstudie. Materialet består av text som först tolkats av de ursprungliga 

författarna och sedan omtolkas ytterligare en gång i litteraturstudien. För att motverka det som 

Denzin och Lincoln (2003a) refererar till som kontaminering, har det lagts särskild stor vikt 

vid att redovisa de faktorer som kan ha påverkat tolkandet av data. Detta möjliggör en kritisk 

hållning för läsaren och därmed en högre pålitlighet, vilket Marlow (2005) påvisar är en sty-

rka i reliabiliteten.  

 

 

Etiska överväganden 
Då studien är genomförd som en litteraturstudie medför det att de etiska överväganden som 

normalt beaktas i samband med forskning inte behöver uppmärksammas i samma utsträckning 

(Thyer, 2001). De etiska överväganden som gjorts i denna studie berör det redovisade 

materialet samt den använda litteraturens egna etiska överväganden. Som tidigare nämnts har 

samtlig litteratur som återfunnits inom studiens ramar redovisats. Detta uppfyller enligt 

Forsberg och Wengström (2003) god etik då de klargör att det är oetiskt att enbart redovisa 

material som stödjer forskarens egen åsikt. Ytterligare etiska överväganden har gjorts då 

genomgång av att inkluderade studier uppfyller de forskningsetiska principer som redovisas 

av Vetenskapsrådet (2002). 
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Social konstruktivism 
 

Social konstruktivism är en samhällsvetenskaplig inriktning där förespråkarna menar att 

verkligheten, eller aspekter av den, är socialt konstruerade. Verkligheten såsom människor 

uppfattar den skapas och upprätthålls genom mellanmänsklig interaktion (Burr, 2004; Carle 

m.fl., 2006; Conrad & Schneider, 1992). Burr, (1995) menar att detta innebär att den 

objektiva verkligheten inte behöver vara densamma som den subjektiva verkligheten. Därmed 

bör en kritisk hållning intas gentemot de antaganden människor har om världen och det sätt de 

förvärvat dem (Burr, 1995). Angelöw och Jonsson (2000) går ett steg längre och menar att 

kunskap inte har en förankring i iakttagelser av världen utan fabriceras i sociala processer. 

 

Den socialkonstruktivistiska teorin menar att kunskap om verklighetens olika aspekter erhålls 

och skapas genom användandet av språk (Burr, 2004; Carle m.fl., 2006). För att verkligheten 

ska bli begriplig och lättare att tolka skapas språkliga kategorier och begrepp (Moscovici, 

2001; Conrad & Schneider, 1992). Begreppen och kategorierna skapar en meningsfull refe-

rensram genom vilken vi kan förstå världen (Angelöw & Jonsson, 2000). De språkliga 

begreppen anses vara sociala då språket förutsätter att två personer är i kommunikation med 

varandra. Begrepp för olika fenomen är med andra ord ett resultat av sociala processer 

(Wennerberg, 2001; Burr, 2004). Då kunskap anses skapas genom språket, blir språket till en 

viktig förutsättning för vårt sätt att tänka (Angelöw & Jonsson, 2000). Språket anses vara 

hjärtat i skapandet utav kunskap så till vida att det ligger till grund för alla våra tankar (Burr, 

2004). Gergen (2001) menar att skillnader i skapande och användning av språkliga begrepp 

beror på dess funktion i olika kontexter. Olika professioner och ämnesområden ser olika 

aspekter av verkligheten och därmed skapas begreppen som är funktionella i denna kontext. 

Enligt Helkama m.fl. (2000) kan emellertid individer nå samförstånd i begreppshanteringen 

då de vistas i samma kontext. De genomsyras då utav gemensamma diskussioner och med-

verkar tillsammans i skapandet av de aktuella definitionerna. 

 

Kunskap ses, utifrån socialkonstruktivismen, som historiskt och kulturellt specifikt. Sättet var-

med människan förstår begrepp och kategorier är beroende av vart, i vilken kultur och under 

vilken tidsperiod de används (Angelöw & Jonsson, 2000). Till exempel kan personer med 

olika kulturell bakgrund betrakta och förhålla sig till ett och samma fenomen på olika sätt. 

Kunskap blir varaktigt genom sociala processer men kan förändras. Begrepp och kategorier 

förs vidare genom generationer, byggs på och förändras genom den sociala interaktionen 

(Conrad & Schneider, 1992; Angelöw & Jonsson, 2000; Burr, 1995).  

 

Ett antagande inom socialkonstruktivismen är att kunskap och sociala handlingar går hand i 

hand. Människors sociala konstruktioner av världen påverkar deras beskrivning av världen 

och därigenom hur de handlar i den (Angelöw & Jonsson, 2000). Dessa framförhandlade 

överenskommelser om hur saker hänger samman kan visa sig i ett flertal olika sociala kons-

truktioner kring ett och samma fenomen. Varje sätt att förklara fenomenet på leder i sin tur till 

att människorna bemöter fenomenet med olika handlingsmönster. Historien har visat att han-

terandet av sociala problem varierar beroende på hur fenomenen förklaras (Burr, 2004). 

Conrad och Schneider (1992) menar att två kategorier av handlingsmönster, det normala och 

det avvikande, har skapats i den sociala konstruktionen av verkligheten. Definitionen och 

innebörden av det som betecknas som avvikande handlande är beroende av specifika sociala 

och kulturella faktorer. Gusfield (1981) skriver att avvikelser konstrueras som antingen soc-

iala, medicinska, psykologiska eller moraliska. Den konstruktion som väljs är beroende av 

den sociala och kulturella bakgrund hos den individ som definierar fenomenet. 
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Resultat 
 

Begreppsanvändning kring missbruk 
Olika försök att avgränsa bruk och missbruk ifrån varandra har främst skett inom alkohol-

vården. Detta beror till viss del på att ca 90 % av Sveriges vuxna befolkning brukar alkohol 

men också på att allt bruk av narkotika generellt ses som ett missbruk (Denvall & Jacobson, 

1998). Det är enbart medicinskt bruk utav narkotikaklassificerade preparat som i Sverige är 

legitimt och därmed inte anses vara ett missbruk (Lindberg, 1998). Försöken att skilja 

begreppen bruk och missbruk ifrån varandra har gjorts för att kunna urskilja den grupp av 

individer som behöver erbjudas adekvat hjälp från den grupp som inte är i behov av hjälp 

(Denvall & Jacobson, 1998). Svårigheten i att skilja begreppen ifrån varandra ligger i att 

övergången mellan begreppen i flera bemärkelser är glidande. Detta på så vis att utveck-

lingen ifrån bruk till missbruk kan sträcka sig över flera år. Dessutom kan det under vissa 

tidpunkter vara svårt att bedöma droganvändningens karaktär (Andersson, 1991). 

 

I SOU 1987:22 pekas det på problematiken kring den lagliga definitionen av begreppet 

missbruk, dvs. allt icke-medicinskt bruk av narkotikaklassade preparat. Nya preparat upp-

träder på marknaden vilket försvårar användandet av den lagliga definitionen. Detta då det 

kan ta flera år innan preparaten narkotikaklassas och därmed kan brukas utan att klassas som 

missbruk i lagens mening. 

 

I jämförelse med en mer internationell källa, World health organisation (WHO), återfinnes 

likheter till den svenska lagliga definitionen av missbruk. WHO (1998) definierar missbruk 

enligt följande; “Use of a substance for a purpose not consistent with legal or medical 

guidelines, as in the non-medical use of prescription medications. Because of its ambiguity, 

the term is not used in ICD-I0 […] harmful use and hazardous use are the equivalent terms“ 

 

Ett flertal förklaringar till begreppet missbruk innefattar dess konsekvenser för individen, 

dess omgivning och samhället. I Ekendahls avhandling (2001) betecknas begreppet missbruk 

utifrån att det får individuella och sociala konsekvenser som individen inte kan kontrollera. 

Författaren går inte in på vilka konsumtionsmönster som innefattas i begreppet. Ekendahl 

(2001) uppmärksammar att flera faktorer som tidigare ansågs vara konsekvenser av miss-

bruk, exempelvis fattigdom och familjevåld, numera anses vara faktorer som har betydelse 

för om missbruk etableras. Bergström (2005) definierar missbruk som en vanemässig över-

driven konsumtion som leder till skador av medicinsk, social eller psykologisk karaktär. 

Även i SOU 2001:79 går det att läsa om missbruk som ett fenomen vilket ger upphov till 

fysiska och sociala skador. Med sociala skador avses exempelvis sådant som kriminalitet och 

konsekvenser för barn som växer upp med missbrukande föräldrar.  

  

I “Nationella riktlinjerna för missbruk och beroendevård” (Socialstyrelsen, 2007) beskrivs 

individer med missbruk som personer vilka har en problematisk relation till alkohol eller 

narkotika. I riktlinjerna uppmanas att definitionen av själva missbruket ska utgå från de 

tillstånd som betecknas i DSM-IV eller ICD-10. Missbruk betecknas i ICD-10 som ett 

skadligt bruk, d.v.s. ett bruk som skadar hälsan. DSM-IV utgår istället från kriterier som varav 

ett ska uppfyllas under perioden av minst ett år för att ett missbruk ska anses föreligga. Dessa 

kriterier är följande: 1. Upprepad användning av alkohol och narkotika som leder till att 

individen inte kan fullgöra sina skyldigheter på arbetet, hemmet eller i skolan. 2. Upprepad 

användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer. 3. Upprepad kontakt med 

rättsväsendet till följd av missbruket. 4. Fortsatt användning trots återkommande problem 

(Socialstyrelsen, 2007). 
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Studien ”Vad styr vårdvalen?” (Wallander & Blomqvist, 2005) visar att socialsekreterares 

uppfattning av en individs missbruk påverkas av flera faktorer. Huruvida individerna anses ha 

ett vårdbehov påverkas främst av huruvida de själva anser att konsumtionen är ett problem. 

Nästkommande faktor i rangordningen av faktorernas betydelse är bruksmönster. Övriga 

faktorer som var av vikt var psykisk hälsa, familjekonstellation, kön, bruksmedel, ålder och 

arbetsstatus. I rapporten ”Kunskapsutveckling i socialt arbete” (Socialstyrelsen, 1999) redo-

visar författarna hur socialarbetare i Eskilstuna kommun ser på missbruk. Socialarbetarna 

menar att missbruk inte är ett entydigt begrepp. De anser att det finns många sätt att förklara 

vad ett missbruk är, det ena sättet är inte mer rätt än det andra. Socialarbetarna beskriver 

missbruket som en process som fortgår under en tid. När missbruket har blivit etablerat hos 

individen leder den i sin tur till en egen problematik för individen och samhället. Social-

arbetarna ser också missbruket som ett tecken på att det finns bakomliggande problematik av 

mer grundläggande karaktär vilka medför att individen inte mår bra. Socialarbetarna fram-

håller också att arbetslöshet, sociala förhållanden samt sociala nätverk kan ha betydelse för 

missbrukets utveckling (Socialstyrelsen, 1999). 

 

Definieringen av missbruk kan också ha karaktärsdrag som är beroende av individens 

konsumtionsmönster. Gustafsson (2001) skriver kring detta i missbruksbegreppet i sin av-

handling. Författaren klargör att det inte finns någon klar definition av begreppet missbruk i 

någon av socialtjänstens lagar SoL, LVM eller LVU. Vidare skriver Gustafsson (2001) att 

begreppen högkonsumtion, missbruk och alkoholberoende ibland använts som synonymer 

medan de ibland används för att visa att det finns skillnader i konsumtionsnivåerna. Inom 

socialtjänsten tenderar begreppet missbruk avse både högkonsumtion och alkoholberoende. 

Hälso- och sjukvården gör däremot en nyansering utifrån diagnossystem. 

 

Även om det inte förekommer en definition av missbruksbegreppet i lagstiftningen så framgår 

vissa avgränsningar i förarbetena till LVM. Missbruk innebär i LVM:s mening en konsumtion 

som leder till allvarliga sociala och medicinska problem. Missbruk av alkohol innebär att det 

måste röra sig om en inte alltför obetydlig konsumtion. Narkotikamissbruk rör ett icke medi-

cinskt bruk av narkotika och flyktiga lösningsmedel i berusningssyfte. Gällande samtliga 

missbruksmedel ska missbruket vara regelbundet återkommande. I LVM:s mening ska miss-

bruket vara aktuellt samt att det måste finnas en historia vilken visar att bruket inte är till-

fälligt (Gustafsson, 2001; SOU 2004:3). Gustafsson (2001) konstaterar att definierandet av 

missbruk är vagt och därmed leder till att det uppkommer olikheter i rättstillämpningen. I 

domar, utredningar och beslut framgår sällan missbrukets omfattning annat än i termer som 

”gravt, avancerat, omfattande, okontrollerat” (sid. 314) eller liknande. När det gäller nytt-

jandet av alkohol fastslår Gustafsson (2001) att det kan gälla allt ifrån två flaskor vin/dag till 

3x75cl sprit/dag. Konsumtionsmängden kan dock vara ännu högre då det inte går att fastslå 

vad som ryms bakom begrepp som gravt missbruk. Gustafsson (2001) menar att då social-

vårdslagstiftningen syftar till att förbättra den sociala situationen bör medicinskt orienterade 

definitioner undvikas.  

 

Hübner (2001) utgår från den sociala konstruktivismen i sin definition av missbruk. Hon 

menar att narkotika- och alkoholproblem är socialt konstruerade och kunskapsanspråken 

gällande dess karaktär är resultat av interaktionsprocesser. Författaren menar att missbruk 

definieras som ett socialt oacceptabelt beteende av samhället. Missbruk ses därmed som ett 

avvikande beteende eftersom det går emot rådande normer.  Hübner (2001) menar att ett bruk 

övergår till ett missbruk när handlandet bryter mot dessa sociala normer och värderingar. 

Uppfattningen av vad som betecknar alkoholmissbruk är mer komplicerat än vad som beteck-
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nar narkotikamissbruk. Detta beror på att de rådande normerna accepterar förekomsten av ett 

bruk gällande alkohol till skillnad av bruk gällande narkotika. Därmed anser Hübner (2001) 

det problematiskt att beteckna missbruk utifrån de fysiska konsekvenser missbruket ger. En 

människa som senare i livet utvecklar alkoholskador utifrån en tidigare högkonsumtion av 

alkohol faller inte nödvändigtvis in i den allmänna definitionen av missbrukare. 

 

Även sociologen Berit Andersson (1991) skriver om definitionen av drogmissbruk utifrån en 

historiskt och kulturellt kontext. Andersson (1991) menar att missbruk, som ett vardagligt 

begrepp, är en social konstruktion. Där missbruk definieras som att vara ett bruk utav droger, 

vilka ”bryter mot uppställda normer, användningssätt som betraktas som överdrivna eller 

felaktiga, ohälsosamma, omoraliska, ibland brottsliga.” (Sid. 10). Begreppet missbruk defi-

nierar Andersson (1991) också som; ”ett visst slags individuell tillämpning, en varaktig 

praxis som överskrider föreskrifter och förebilder i bruket.” (sid. 11). Andersson (1991) 

menar att dessa definitioner gäller legitimt likväl som illegitimt bruk utav droger. Författaren 

menar också att det finns praktiska definitioner kring vad som menas med missbruk. Dessa 

utgår ifrån narkotikabrukets egen praktik och innebär att det är den rådande kulturen som 

avgör vad som ryms inom begreppet. Med detta menar Andersson (1991) att även grupper 

som kollektivt nyttjar otillåtna droger utvecklar erfarenhetsgrundade normer för bruket av 

drogerna.  Drogbruk definieras av författaren som ”ett handlingsmönster som föreskrivs i ett 

kollektivt sammanhang, där man initieras i och tillägnar sig bruket” (Sid. 11). 

 

Alkoholmissbruk 

I dagens Sverige betraktas alkoholen främst som ett njutningsmedel. Till skillnad från narko-

tikabruk anses inte nyttjande av alkohol vara en handling som utmanar samhällets normer. 

Alkoholmissbruk karaktäriseras av Hübner som ett onormalt bruk av alkohol som konstrue-

rats av rådande normer (Hübner, 2001). 

 

Även definitionerna som endast berör missbruk av alkohol karaktäriseras ofta av dess konse-

kvenser.  Enligt Gustafsson (2001) är ett sätt att redogöra för alkoholmissbruk att den som 

under längre perioder kontinuerligt använder alkoholhaltiga drycker till fysisk, psykisk eller 

social skada för sig själv eller andra är alkoholmissbrukare. I rapporten ”Behandling av 

alkoholproblem” (Berglund m.fl. 2000) uppmärksammas att socialtjänsten identifierar alko-

holmissbruk utifrån dess komplikationer av framför allt social karaktär. Högkonsumtion ses 

inte nödvändigtvis som ett missbruk trots att det innebär hälsorisker. Personer som har en 

alkoholkonsumtion som medför psykisk eller kroppslig skada anses ha skadligt bruk såsom 

det diagnostiseras enligt ICD-10. 

 

Gustafsson (2001) skriver att begreppet alkoholmissbrukare vanligen avser den som ”under 

längre tidsrymder kontinuerligt använder alkoholhaltiga drycker till skada för sig själv eller 

annan.” (sid. 307). Med skada avses fysisk, psykisk, social eller ekonomisk skada. Vidare 

skriver Gustafsson (2001) att det genom förarbetena till LVM kan skymtas att det finns en 

förutsättning för att ett missbruk ska anses föreligga. Denna förutsättning är att användningen, 

oavsett av vilket medel, skall medföra vissa skadeverkningar, d.v.s. allvarliga medicinska 

eller sociala problem för den enskilde. Dessutom måste det handla om en ”inte alltför 

obetydlig konsumtion” (sid. 308) för att kunna tala om ett alkoholmissbruk. 

 

Narkotikamissbruk 

Lindberg (1998) skriver i sin avhandling att begreppen narkotikamissbruk och narkotika-

missbrukare är begrepp som inte är entydigt definierade. Då Sverige med begreppet narko-

tikamissbruk avser allt icke medicinskt bruk av narkotika medför detta att individer som 
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enbart vid enstaka fall nyttjat något preparat hamnar under samma kategori som de individer 

vilka regelbundet nyttjar preparaten, det vill säga kategorin missbrukare. Lindberg (1998) 

skriver att konsekvenserna av ett problematiskt bruk medför en nedsatt inlärningsförmåga, 

samt en nedsatt förmåga att föra sig i sociala sammanhang. Nyttjandet av drogerna kan 

påverka rekreationskonsumentens fysiska, psykiska och sociala liv men behöver inte göra så 

(Lindberg 1998). I avhandlingen avstår Lindberg (1998) ifrån att använda begreppet missbruk 

då det inte möjliggör nyansering av bruket. Istället användes begreppen; experimentellt bruk, 

där individen vid enstaka helger eller speciella tillfällen tillsammans med vänner använder 

narkotika, rekreationsbruk vilket innebär ett mer regelbundet bruk t.ex. vid veckosluten, 

regelbundet narkotikabruk där individen några gånger i veckan samt problematiskt 

narkotikabruk vilket innebär att individen så gott som dagligen nyttjar narkotika. I det sist 

nämnda begreppet uppstår också fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för individen 

som en följd utav bruket (Lindberg, 1998). 

 

Goldberg (2005a) menar att definitionerna kring narkotikamissbruk påverkas av att all form 

av icke medicinskt bruk av narkotikaklassificerade preparat och substanser anses vara ett 

missbruk. Denna definition leder dock till att alla som brukar dessa ämnen stämplas som 

missbrukare. Detta medför att en individ som brukar droger vid enstaka tillfällen anses vara 

lika mycket missbrukare som en individ som brukar samma drog flera gånger dagligen eller 

mer långvarigt. Detta synsätt kan enligt Goldberg (2005a; 2005b) anses vara lika onyanserat 

som att kalla all form av alkoholbruk som missbruk. Allt fler forskare vill idag understryka att 

människor kan ha olika anledningar till att de brukar sin drog. Detta har medfört att nya 

begrepp har skapats för att skilja på olika sätt att använda droger (Goldberg, 2005b). Central-

förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) anser av den orsaken att individers 

användning av narkotika bör redovisas i form av olika konsumtionsmönster. De talar om 

tillfällig/experimentell användning och tungt missbruk (SOU 2004:3). 

 

Ett annat beteckningssätt, vilket används allt flitigare utomlands och som liknar CAN:s sätt att 

beskriva olika skillnader i individers drogkonsumtion är något som Goldberg (2005b) be-

skriver. Författaren menar att drogkonsumtionen kan ses på en skala där absolutister, för vilka 

droger helt saknar betydelse, återses på den vänstra sidan av skalan. På den högra sidan finns 

de problematiska konsumenterna som ibland också kallas för storkonsumenter eller tunga 

missbrukare. Denna kategori av konsumenter tillåter drogerna att spela en avgörande roll i 

sina liv trots att den påverkar stora delar av individernas livsområden. Drogerna har med 

andra ord fått första prioritet i deras liv. I spannet mitt emellan absolutisterna och de 

problematiska konsumenterna återfinns rekreationskonsumenterna för vilka drogen inte tillåts 

ta allt för stor plats i sina liv. De använder sig utav droger men prioriterar andra värderingar, 

mänskliga kontakter och olika typer utav aktiviteter före drogbruket (Goldberg 2005b) och de 

uppvisar heller inte tecken på abstinens när de inte nyttjar drogen (Goldberg 2005a). 

 

 

Begreppsanvändning kring tungt missbruk 
I SOU 2004:3 menar utredarna att tungt missbruk brukar avse antingen allt injektions-

missbruk eller daglig eller nästan daglig användning av narkotika. Detta är även den 

definition som Olsson m.fl. (2001) ställer sig bakom. I SOU 1987:22 uppmärksammas att 

individers väg in i och ut ur ett tungt narkotikamissbruk beskrivs av olika studier som en 

process med ett antal urskiljbara steg. Processen startar i regel som ett experimenterande av 

droger under ungdomsåren. Denna form av drogbruk tenderar efter något eller några år att 

övergå till ett mer regelbundet bruk av droger, vilket snart leder fram till att individen 

utvecklar ett drogmissbruk. De individer som inte lyckas avsluta sitt missbruk kommer vid 
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något tillfälle tappa kontrollen över sitt missbruk och övergår till ett tvångsmässigt stadium. 

Individerna hamnar ofta i ett socialt utanförskap samtidigt som de har blivit fysiskt nedbrutna 

som en följd utav missbruket och levnadsförhållandena i övrigt. 

 

Goldberg (2005b) definierar som tidigare nämnts att problematiska konsumenter är detsamma 

som de som har ett tungt missbruk. Vad som, enligt Goldberg (2005b), skiljer de problem-

atiska konsumenterna ifrån rekreationskonsumenterna är inte vilka droger de nyttjar utan 

snarare syftet till nyttjandet av droger. Vad som ytterligare skiljer dessa två typer av konsu-

menter ifrån varandra är också det att endast de ”problematiska konsumenterna” uppvisar 

svårigheter som vanligen kopplas samman med narkotika. Exempel på sådana svårigheter är 

arbetslöshet, prostitution, hemlöshet och kriminalitet. Goldberg (2005a) menar att det vore 

rimligare att jämställa rekreationskonsumenterna av narkotika med de som nyttjar alkohol i 

rekreationssyfte, snarare än att likställa dem med storkonsumenterna. Detta då rekreations-

konsumenterna av narkotika enbart nyttjar droger när det passar dem, annars lever de sina liv 

som vanligt till skillnad ifrån storkonsumenterna som låter droger styra deras liv (Goldberg, 

2005b). När det talas om tunga alkoholmissbrukare är det ofta den grupp av alkohol-

missbrukare som vanligen, utöver ett allvarligt missbruk, har förlorat sin sociala förankring i 

samhället som avses (SOU 1987:22). 

 

 

Begreppsanvändning kring öppenvård 
Socialstyrelsen genomförde våren 2007 en kartläggning av missbruks- och beroendevårdens 

öppenvård. Kartläggningen visade att öppenvård är en mycket omfattande verksamhet och 

representerar ett relativt brett utbud av insatser. Enligt socialstyrelsens skattningar i 

kartläggningen fick omkring 24 000 klienter en eller flera insatser i öppenvård våren 2007. 

Kartläggningen visade att öppenvård bedrivs till störst del av kommunerna och att denna 

öppenvård i hög grad är koncentrerad till storstadsregionerna. Socialstyrelsen noterade 

regionala skillnader i utbud av öppenvårdsalternativ (Socialstyrelsen, 2008a). De regionala 

skillnaderna i öppenvården för missbrukare är även något som uppmärksammades i studien 

”Mer öppenvård, mindre institutionsvård” (Socialstyrelsen, 1998a). Denna studie visade även 

att utbudet av öppenvård ökade under perioden 92-96 och att allt fler tunga missbrukare fick 

öppenvård som insats. Att allt fler missbrukare erbjuds öppenvård är även något som 

Gustafsson (2001) uppmärksammar i sin avhandling.  

 

Socialstyrelsen har uppmärksammat svårigheter med att definiera vad öppenvård är och 

innehåller. Öppenvård kan omfatta allt från strikt avgränsad verksamhet med strukturerat 

innehåll till olika stödinsatser som erbjuds och utvecklas inom socialtjänstens verksamhet 

(SOU 2004:3). I en kartläggning som gjorts utav Socialstyrelsen noterar man att begreppet 

öppenvård kan ha olika betydelser för olika huvudmän och att innebörden kan variera 

beroende på var i organisationen man befinner sig (Socialstyrelsen, 2008a). 

 

Blomqvist (1996:2) skriver att distinktionen mellan institutionsvård och öppenvård endast 

anger det yttre sammanhang i vilken vården äger rum. I kartläggningen (Socialstyrelsen, 

2008a) skriver socialstyrelsen att verksamhet som benämns som öppenvård är motsatsen till 

den verksamhet som bedrivs i slutna former såsom sluten- och institutionsvård. Det yttre 

sammanhanget är något som bland annat tas upp för att visa till skillnaden mot slutenvård. I 

SOU 2001:79 skriver man att sluten missbruksvård är vård på institution. I Wallander och 

Blomqvists (2005) rapport ”Vad styr vårdvalen?” går att läsa att behandling i öppenvård är 

strukturerad öppenvård som bedrivs i externatform. Avgränsning utifrån det yttre 

sammanhanget kan även ses i internationella skrifter. Christy, Jeffrey och D´aunno (2001) 
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skriver att öppenvård (Outpatient substance abuse treatment) i USA formellt betecknas som 

en fysisk verksamhet med resurser som främst är till för att behandla missbruksproblem vilket 

sker utan att individen har boende i verksamheten. 

 

Socialstyrelsen (2008a) skriver i sin kartläggning att all verksamhet som inte bedrivs i slutna 

former kan betecknas vara öppenvård. Socialstyrelsen har i kartläggningen dock valt att 

avgränsa begreppet till att omfatta organiserade öppenvårdsverksamhet som kommunen/ 

landstinget bedriver eller köper in från annan vårdgivare. De valde att precisera öppenvård 

såsom ”öppenvårdsinsatser dit den enskilde kan vända sig eller hänvisas till för rådgivning 

eller annan form av service, utredning och bedömning, bistånd i form av t.ex. arbetsträning, 

boende eller behandling samt poliklinisk kontakt och behandling” (Socialstyrelsen, 2008a, 

sid.18). 

 

I metoden till Socialstyrelsens kartläggning (2008a) avgränsas öppenvård till särskilda, 

specialiserade eller organiserade öppenvårdsinsatser. Detta innebär inom socialtjänsten de 

insatser och åtgärder som följs av myndighetsutövningen, d.v.s. utredning och biståndsbeslut. 

Dessa insatser sker i regel i egna avgränsade lokaler och med särskild personal. I kart-

läggningen fastslås det även att öppenvård inom socialtjänstens verksamhet även kan ges utan 

biståndsbeslut. Denna öppenvård sker i form av service istället för insats. Detta syftar till att 

öka tillgängligheten och avformalisera insatsen (Socialstyrelsen, 2008a). 

 

Enligt Socialstyrelsen definieras individuellt behovsprövade öppna insatser som ”öppna 

insatser som är individuellt behovsprövad enligt 4 kap. 1 § SoL som t ex strukturerad 

dagvård, personligt stöd och behandling eller kontaktperson”. Institutionsvård definierar 

socialstyrelsen som vård eller rehabilitering som sker dygnet runt på institution (SOU 

2004:3). I statistik från statistiska centralbyrån (SCB) särskiljer man mellan insatser i 

missbruksvården, som berör boende och insatser som är individuellt behovsprövade insatser 

(Socialstyrelsen, 2008b).  

 

Strukturerad öppenvård definieras som en verksamhet där personer med missbruksproblem 

under en tidsbegränsad period genomgår ett rehabiliteringsprogram. Insatsen kan avse 

personens fysiska, psykiska eller sociala situation (SOU 2004:3). Forkby (2006) skriver att 

den nuvarande definitionen av strukturerade öppenvårdsprogram är ”målinriktade program 

som är regelbundna, begränsade i tiden och i vilka klienterna är inskrivna och vistas under 

en hel dag eller del av dag”. 

 

Forkbys avhandling ”Ungdomsvård på hemmaplan” (2005) behandlar öppenvård för 

ungdomar. Forkby (2005) skriver om öppenvård som hemmaplanslösningar vars 

verksamheter sker på dagtid genom stödformer med syftet att uppnå förändring. I Forkbys 

(2006) kartläggning av öppenvårdens former definierar han öppenvård som en del av den 

övergripande beteckningen öppna insatser. Han använder med andra ord inte dessa begrepp 

helt synonymt. Han menar att öppenvårdsinsatser är sådana som sker utifrån ett biståndsbeslut 

medan öppna insatser även betecknar insatser som sker utan beslut.  

 

Nordegren och Tunving (1997) betecknar öppenvård som en vårdform där individen, vilken är 

i behov av hjälp, mer eller mindre regelbundet kan besöka en mottagning för att få någon 

timmes rådgivning eller behandling. I vissa fall kan detta ske anonymt. Motsatsen slutenvård 

definieras av författarna som heldygnsvård på sjukhus eller behandlingshem. 
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Melin (2004) skriver i sin bok ”Socialtjänstens grunder, Centrala begrepp från A-Ö” att 

öppenvård är insatser på hemmaplan som inte kräver intagning på HVB (hem för vård och 

boende) etc. Författaren skriver vidare att de insatser som erbjuds inom öppenvården ofta 

består av rådgivning, familjebehandling, gruppverksamhet och förebyggande insatser för att 

undvika intagning på institution. 

 

Begreppsanvändning utifrån öppenvårdens insatser 

Socialstyrelsen genomförde våren 2007 en kartläggning av missbruks- och beroendevårdens 

öppenvård. Det konstaterades att det oenhetliga begreppet kan innefatta flera olika insatser 

som t.ex. strukturerad behandling, arbetsträning, och sysselsättning vid särskilda enheter, 

skyddat boende, dagcentraler för social samvaro (Socialstyrelsen 2008a). I Socialstyrelsens 

kartläggning (2008a) uppmärksammar utredarna att delar av öppenvården inte är till fullo 

integrerade med socialtjänstens reguljära verksamhet och mer är tillfälliga försöks-

verksamheter eller projekt. 

 

I SOU 1987:22 skrivs att ansvaret för vård och behandling av missbrukare som ligger på 

socialtjänsten i huvudsak ska handla om den långsiktiga rehabiliteringen och andra stöd och 

hjälpinsatser.  I rapporten redovisas alkoholpolikliniker och öppen narkomanvård som 

resurser inom den dåvarande socialtjänstbaserade öppenvården. Rapporten ger dock ingen 

vägledning i vad narkomanvården skulle innefatta. 

 

Tidigare studier gjorda av socialstyrelsen visar på att öppenvård representerar ett relativt brett 

utbud av insatser, t.ex. arbetsträning, boendestöd, sysselsättning, rådgivning och behandling 

(Socialstyrelsen, 2008a). De vanligast förekommande öppenvårdsinsatserna var vid social-

styrelsens kartläggning, år 1998, dagcentraler och mottagningar/rådgivningsbyråer medan 

strukturerade behandlingsenheter och annan öppenvårdsverksamhet inte förekom i samma 

utsträckning  (SOU, 2004:3). 
 

I studien ”Mer öppenvård, mindre institutionsvård” (Socialstyrelsen, 1998a) behandlas de åtta 

vanligaste förekommande beviljade insatserna enligt SoL i öppenvårdsbegreppet. I Tabell 1 

ses dessa insatser och dess definitioner i förhållande till de åtta vanligaste slutenvårds-

insatserna som studien behandlade. Dessa insatser tas även upp som öppenvårdsinsatser i 

”Balans i missbruksvården” (Socialstyrelsen, 1998b). Utbudet av öppenvårdsinsatser som 

Socialstyrelsen (1998a), i studien ”Mer öppenvård, mindre institutionsvård”, uppfattade 

ökande mest var organiserat boendestöd och olika boendeformer. De boendeformer som 

ökade allt mer var jour och försökslägenheter. Poliklinisk avgiftning var även en öppenvårds-

insats som ökade. I studien fann författarna att de vanligaste insatserna inom öppenvård var 

samtal inom den reguljära verksamheten. De näst vanligaste insatserna var avgiftning och 

samtal. I SOU 2004:3 förs det fram kritik kring klassificeringen av öppenvård. Det ifrågasätts 

huruvida insatser såsom träningslägenhet är en öppenvårdsinsats av de skälen att social-

tjänsten tillhandahåller ett andrahandskontrakt med villkoret att tillsyn kan ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Tabell 1 

Öppenvårdsinsatser och dess definitioner Slutenvårdsinsatser och dess definitioner 
Poliklinisk avgiftning: 
avser avgiftning i öppenvårdsverksamhet 

Avgiftningsklinik: 
inläggning och avgiftning vid sjukhusklinik eller 

motsvarande 

Samtalskontakt/rådgivning: 
avser fortlöpande beslutande kontakt, till följd av personens 

missbruk, med socialsekreterare eller motsvarande såväl 

inom som utom specialiserade funktioner (ex vuxengrupper, 

missbruksenheter). 

Hem för akutboende: 
här avses olika former av skyddat boende, 

inackorderingshem/utslussningshem avser olika former 

av tidsbegränsat, skyddat boende. 

Rådgivning i särskild mottagning: 
avser specialiserad verksamhet utanför socialbyråns lokaler 

t.ex. rådgivning. 

Institutionsvård enligt LVM 

Kontaktperson: 
Enligt 10 § SoL 

Omedelbart omhändertagande enligt LVM 

Strukturerande öppenvårdsprogram 6 § SoL: 
avser verksamhet som vänder sig till missbrukare med 

strukturerade tidsbegränsade schemalagda hel- eller 

halvdagsprogram.  

Inackorderings-/utslussningshem: 
inackorderingshem/utslussningshem avser olika former 

av tidsbegränsat, skyddat boende. 

Jour/försökslägenhet: 
avser tillfälligt boende eller övergångsform till eget boende. 

Institutionsvård enligt LVM 

Särskilt boendestöd: 
innefattar systematiskt organiserat stöd eller 

kontaktverksamhet för personer som har svårigheter i det 

egna boendet. 

Arbetskollektiv: 

här avses olika former av skyddat boende,  

Dagcentral: 
avser sådan öppen, fältförlagd dagverksamhet som 

huvudsakligen riktas till s.k tunga missbrukare och som 

saknar ett specifikt vård eller behandlings innehåll, ex 

caféverksamhet. 

Familjevårdshem: 
avser vård/behandling/arbetsträning etc i kombination 

med dygnet runt vistelse med stöd av 6 § SoL eller 27§ 

LVM. 

 

 

Gustafsson (2001) ger exempel på att strukturerad dagvård, behandling/rådgivning eller 

kontaktpersoner är olika varianter av öppenvård. I tabell 2 ses de insatser som Ekendahl 

(1999) använder som alternativ för öppenvårdsinsatser i sin studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Utredande samtal 
Motiverande samtal 
Terapisamtal 
Stöd/råd 
Hjälp till avgiftning 
Medicinsk insats 
Boendestöd 
Träning/sysselsättning 
Kontaktperson 
Annan insats 
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Analys 
 

Begreppsanvändning kring missbruk och tungt missbruk 
Det insamlande materialet visar på att olika författare lägger in olika innebörd i begreppet 

missbruk. Det förekommer även olika gränssättningar till begreppet tungt missbruk.  Mönster 

kring användandet har dock kunnat urskiljas i materialet.  

 

Genom kategoriseringen av det insamlade materialet har likheter och skillnader kunnat 

urskiljas i definierandet av begreppet missbruk.  Ur resultatet kan det urskiljas att ett flertal 

författare definierar missbruksbegreppet utifrån missbrukets konsekvenser.  Ekendahl (2001) 

skriver om individuella och sociala konsekvenser. Även i DSM-IV kretsar kriterierna kring 

konsekvenser för den enskilde och dess omgivning. I de två studierna (Wallander och 

Blomqvist, 2005, Socialstyrelsen, 1999) som behandlar socialtjänstens definieringar av 

missbruksbegreppet, går det att läsa att definitionen görs utifrån konsekvenser i form av 

problematik och individens egen uppfattning kring detta. I LVM:s förarbeten talas det om 

medicinska och sociala problem och även om ”vissa skadeverkningar”. En viss skillnad i 

andra studier som definierar begreppet utifrån konsekvenser är att det görs i termer av skador. 

I SOU 2001:79 skriver man om begreppet utifrån dess upphov till fysiska och sociala skador. 

Även Bergström (1996) definierar begreppet utifrån dessa skador men lägger till skador av 

psykologisk natur. I ICD-10 definition karaktäriseras missbruk utifrån att bruket ska vara 

skadligt.  

 

I studien har uppmärksammats att det i definitionen av begreppet missbruk utifrån dess 

konsekvenser finns en skillnad när bruket består av alkohol mot när det består av narkotika.  

Enligt Socialstyrelsen (2000) är missbruk inte nödvändigtvis sammankopplat med mängden 

alkohol som konsumeras eller hälsorisker. Det fastslås att missbruk snarare bör identifieras 

genom dess komplikationer av främst social karaktär. Gustafsson (2001) har ett liknande 

resonemang. Författaren menar att komplikationerna inte enbart behöver vara av social 

karaktär. Till skillnad från socialstyrelsen menar hon att komplikationerna även ska vara till 

skada för individens fysiska och psykiska välmående. Konsekvenserna av missbruket behöver 

inte heller enbart vara till skada för individen utan kan även gälla för andra. En ytterligare 

aspekt som Gustafsson innefattar i sin definition är att bruket ska fortgå kontinuerligt under en 

längre period. Denna avgränsning gör hon utifrån att ett missbruk av alkohol enligt 

förarbetena till LVM innebär att bruket måste ha en viss varaktighet. I studien har upp-

märksammats att begreppshanteringen av narkotikamissbruk skiljer sig mot hanteringen av 

alkoholmissbruk. Till skillnad från alkoholmissbruk förutsätter begreppshanteringen av 

narkotikamissbruk att alla som konsumerar narkotika har ett missbruk. Lindberg (1998) och 

Goldberg (2005b) menar att denna onyanserade förhållning till fenomenet innebär att oavsett 

om en individ använt narkotika en gång eller dagligen insätts de i samma kategori. Författarna 

menar att hänsyn bör tas till konsumtionsmönster. I dessa konsumtionsmönster tas hänsyn till 

drogens konsekvenser och betydelse för individen. Utifrån författarnas resonemang kan det 

utskiljas att individer som har omfattande sociala konsekvenser av missbruk har ett mer 

problematiskt bruk av droger. Enligt Denwall och Jacobsson (1998) föreligger ett missbruk 

när individen är i behov av adekvat hjälp. Detta skulle utifrån en uppdelning av konsum-

tionsmönster innebära att ett bruk av narkotika är möjligt om individerna inte är i behov av 

hjälp. 

 

Hübner (2001) menar att det är problematiskt att definiera ett missbruk utifrån dess 

konsekvenser. Hon liksom Andersson (1991) menar att missbruk är ett socialt definierat 
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begrepp. De menar att ett missbruk snarare bör definieras som ett beteende som bryter mot 

rådande normer, dvs. är ett avvikande beteende.  

 

I det insamlade materialet har även uppmärksammats att definitionerna kring missbruk berör 

konsumtionens omfattning. Det som det då talas om är upprepad användning (Socialstyrelsen, 

2007), vanemässig överdriven konsumtion (Bergström, 1996) och regelbundet återkommande 

icke alltför obetydligt bruk, vilket även ska vara aktuellt och inte tillfälligt (Gustafsson, 2001).   

Även om konsumtion berörs i begreppet missbruk kan det ses, i materialet, att konsum-

tionsmönster spelar en större roll i att avgränsa missbruk från tungt missbruk. En avgränsning 

är att tungt missbruk innebär att drogerna tas genom injektion eller att omfattningen är av den 

art att konsumtionen sker dagligen eller nästan dagligen (Olsson m.fl. 1998; SOU 2004:3). I 

tidigare publicerad SOU 1987:22 skriver författarna om tungt missbruk i termer av socialt 

utanförskap och fysiskt nedbrutenhet. I det insamlade materialet har endast definition gällande 

tungt alkoholmissbruk återfunnits i SOU 1987:22 där det beskrivs utifrån att missbruket lett 

till förlorande av social förankring. 

 

I Goldbergs (2005) definition av tungt missbruk kan likheter till beskrivningen i SOU: 

1987:22 ses.  Han likställer sitt begrepp problematiska konsumenter med tungt missbruk 

alternativt storkonsumenter. Goldberg (2005) menar att individer med tungt missbruk har ett 

liv där drogerna spelar en avgörande roll och där missbruket får svåra konsekvenser. Denna 

definition har likheter till definitionen av missbruk utifrån dess konsekvenser.  

 

De mönster som återfunnits i det insamlade materialet är att missbruksbegreppet i störst 

utsträckning definieras utifrån dess konsekvenser. Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin 

kan detta förklaras med att dessa faktorer är synliga för omgivningen. Detta innebär att dessa 

faktorer är tillgängliga att diskutera kring fenomenet och därmed skapas begreppets innebörd 

utifrån detta. Definition av begreppet kring andra faktorer såsom individens inre verklighet 

blir inte lika lätt då det är svårgripbart att diskutera för offentligheten. Samma resonemang 

kan föras kring att definitioner av missbruk, men främst kring tungt missbruk, handlar om 

konsumtionsmönster. Även detta är av en yttre natur och därmed mer synligt vilket kan vara 

en anledning till att denna faktor tas upp som avgränsning mellan bruk, missbruk och tungt 

missbruk. 

 

Enligt socialkonstruktivismen anses begrepp skapas utifrån dess historiska och kulturella 

kontext. Därmed styrs begreppsanvändningen av missbruk till stor del utav den rådande 

kulturen inom vilken begreppet används. Detta innebär att begreppsanvändningen inom det 

sociala arbetes profession påverkas av dess kontext. I användningen av begreppet missbruk i 

det insamlade materialet uppmärksammas att det ofta betecknas av konsekvenser i form av 

sociala följder för individen och dess omgivning. Då sammanhanget inom socialt arbete inne-

bär arbete med social problematik förefaller det naturligt att begreppet även definieras utifrån 

detta. Även om det förekommer så tas fysiska konsekvenser upp i mindre utsträckning i 

begreppsanvändningen av missbruk och tungt missbruk. De fysiska aspekterna tas upp i 

samband med resonemang kring LVM. Det faktum att det inte faller inom det sociala arbetets 

profession att behandla de fysiska komplikationerna av missbruk kan tänkas vara orsak till 

denna begreppsanvändning. Skillnader i begreppsanvändningen av missbruk i det sociala 

arbetet kan påverkas av missbruksvårdens uppbyggnad. I många organisationer förekommer 

olika uppdelningar vilket innebär att det existerar olika kontext även inom professionen. Detta 

leder i sin tur att missbruket definieras olika utifrån den kontext som finns inom de specifika 

arbetsområdena. 
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Begreppsanvändning kring öppenvård 

Utifrån det insamlande materialet har skillnader och likheter i begreppsanvändningen rörande 

öppenvård kunnat urskiljas. Avgränsningen gällande den yttre formen av verksamhet som bör 

betraktas som öppenvård har likheter men även skillnader i vissa aspekter. Flera författare 

skriver om öppenvård som en verksamhet som bedrivs utan att individen är boende på 

institution eller annan boendeform där personal finns tillgänglig dygnet runt (Socialstyrelsen, 

2008a; Blomqvist, 1996; Blomqvist, 2005; SOU:2004:3, Forkby, 2006; Forkby, 2005; 

Nordegren & Tunving, 1998; Melin, 2004). En skillnad i synen på öppenvård är huruvida det 

finns ytterliggare avgränsningar än enbart att öppenvård är motsatsen till slutenvård, vilket är 

sådan verksamhet som sker i skyddat boende. Socialstyrelsen (2008a) skriver att all 

verksamhet som inte bedrivs i slutenvård bör betecknas som öppenvård. I begrepps-

användningen gör socialstyrelsen uppdelningar med särskilda begreppsnamn beroende på 

öppenvårdens karaktär. Forkby (2006) till skillnad mot Socialstyrelsen (2008a) väljer att 

skriva om öppenvård som en del i det övergripande begreppet öppna insatser. Forkby (2006) 

menar att öppenvård till skillnad mot öppna insatser förutsätter att ett myndighetsbeslut 

fattats. Detta stämmer delvis med Socialstyrelsens (2008a) definition i sin kartläggning. 

Socialstyrelsen (2008a) slår fast att särskilda, organiserade eller strukturerade öppenvårds-

insatser inom socialtjänsten innebär att biståndsbeslut ska ha fattats. I övrigt kan öppenvård 

inom socialtjänsten ges utan biståndsbeslut. Wallander och Blomqvist (2005) skriver om 

öppenvård i enbart formen av strukturerad öppenvård. 

 

Avgränsning i vad som bör betraktas falla innanför begreppet öppenvård har även av flera 

författare avgränsats utifrån insatsens tidsomfattning. Öppenvård beskrivs av Forkby (2005) 

som insatser som bedrivs på dagtid. Nordengren och Tunving (1998) tar definitionen ett steg 

längre och avgränsar insatsen till att gälla ”någon timmes rådgivning eller behandling”. Vid 

granskning av de insatser som uppges vara öppenvård kan insatser som stödjer dessa 

antaganden men även som talar emot dem urskiljas. Dagverksamhet och strukturerade 

öppenvårdsprogram är av definition förutsatta att genomföras på dagtid. Andra insatser såsom 

rådgivning, sysselsättning, boendestöd, kontaktperson osv. förmodas genomföras på dagtid 

men detta är inte en förutsättning för insatsen. Insatser i form av boende betecknas i vissa 

texter som öppenvård (Socialstyrelsen, 2008a; Socialstyrelsen, 1998). I andra texter faller stöd 

i form av boende bort pga. definitionen av öppenvård, exempelvis genom att öppenvård 

endast bedrivs på dagtid. Även SCB har gjort definitionen att boende inte är öppenvård 

genom att särskilja boende från individuellt behovsprövade insatser. I SOU (2004:3) 

uppmärksammas problematiken kring att beteckna boende som öppenvård.  

 

Gällande de insatser som faller inom ramen för öppenvård kan det ses en samstämmighet med 

vissa differenser gällande vilka insatser som bör betecknas som öppenvård. En insats där det 

råder ostämmighet är som ovan nämnt huruvida insats av boende ska ses som öppenvård. I 

SoL ses öppna insatser som dagvård, personligt stöd, behandling eller kontaktperson. Flera 

författare talar om öppenvård som insatser i form av stöd och rådgivning (SOU 2004:3; 

Socialstyrelsen, 2008a; Forkby, 2005; Nordengren & Tunving 1998; Melin, 2004; Ekendahl, 

1009; Socialstyrelsen, 1998). Forkby (2006) skriver även i termer av rehabilitering. Be-

handling är även något som tas upp som öppenvård av Nordengren och Tunving (1998), 

Melin (2004), Socialstyrelsen (2008a) och Socialstyrelsen (1998). Andra former av insatser 

som förekommer flera gånger i det insamlade materialet är arbetsträning, poliklinisk kontakt, 

gruppverksamhet, sysselsättning och samtal i olika former. 

 

Skillnader i begreppsanvändningen av öppenvård, kan utifrån socialkonstruktivism, ha ett 

samband med att begreppet existerar i olika kontexter. Då det finns stora regionala skillnader i 
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utbudet av öppenvård har de professionella olika sammanhang att förhålla sig till begreppet. 

Detta innebär att innehållet i begreppet öppenvård varierar utifrån den region arbetet sker i 

storstadsregioner med ett stort utbud av öppenvårdsalternativ har därigenom en vidare 

begreppsanvändning än kommuner med färre öppenvårdsalternativ.  

 

Att begreppsanvändningen ser olika ut mellan olika huvudmän kan utifrån social-

konstruktivism förklaras av att professionerna verkar i olika kontext. Deras kunskap kring 

problemområdet påverkar deras beskrivningar om vad som bör innefattas i vård respektive 

behandling. Skillnader i begreppsanvändningen inom den kommunala missbruksvården kan 

påverkas av ett samarbete med andra professioner. I de delar av organisationen där samarbetet 

med andra professioner är frekvent bör begreppsanvändningen utifrån ett socialkons-

truktivistiskt synsätt vara likvärdig. Detta då de olika professionerna genom kommunikation 

med varandra bygger upp en gemensam kunskap kring det gemensamma språket.  

 

Definieringen av öppenvård utifrån dess insatser är problematiskt då utbudet av öppen-

vårdsinsatser ökar. Detta medför att konstruktionen av begreppet öppenvård blir problematiskt 

då innehållet varierar över tid och ständigt utvecklas till att innehålla nya insatser.  

 

Konstruerandet av begreppet öppenvård påverkar vilka insatser som kan tänkas ingå i 

begreppet. Problematiken kring innehållet i begreppet öppenvård kan exemplifieras med 

huruvida träningslägenheter bör ingå i begreppet eller inte. I de fall där begreppet konstrueras 

utifrån tidsaspekter kan dessa lägenheter inte ingå i begreppet om det med öppenvård avses 

insatser som sker dagtid. Då Socialstyrelsen (2008a) menar att öppenvård ska ses som en 

motsats till slutenvård medför det att träningslägenheter i detta fall är att ses som öppenvård. 

Forkby (2006) ger ytterligare ett exempel på hur begreppet öppenvård kan konstrueras då han 

menar att det bör ses som en del utav det övergripande begreppet öppna insatser. Då 

definitioner enligt socialkonstruktivism inte är definitiva utan konstrueras utav människorna i 

professionen medför det att begreppen kan innefatta olika insatser. Ingen av konstruktionerna 

är att se som fel, de är snarare anpassade för de specifika förhållanden som de skapas i.  

 

 

Diskussion och slutsatser 
 

Denna studies resultat stämmer väl överens med regeringskansliets (SOU 2004:3; SOU 

2005:82) konstaterande om att begreppsanvändningen av de centrala begreppen är mångtydlig 

inom missbruksvården. Studien har påvisat att missbruksbegreppet i stor utsträckning 

definieras utifrån dess konsekvenser. Viss skillnad i dessa definitioner har kunnat urskiljas. 

Även andra definitioner med aspekter såsom konsumtionsmönster har påträffats. Avgräns-

andet av tungt missbruk från missbruk verkar i störst utsträckning gälla narkotikamissbruk 

och då handlar avgränsningen om konsumtionsmönster. Avgränsandet av tungt alkohol-

missbruk förekommer i mycket mindre utsträckning än avgränsningen av tungt narkotika-

missbruk. Begreppsanvändningen av öppenvård tycks vara mer samstämmig när diskussionen 

handlar om begreppets yttre ramverk. Skillnaderna i begreppsanvändningen uppstår dock vid 

diskussioner om hur snävt begreppet ska vara och vilka insatser som lämpligen bör innefattas 

i begreppet.   

 

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin kan mönstren i begreppsanvändningen ses utifrån 

den kontext som begreppen skapas i. Då begreppen används i det sociala arbetet, vars kontext 

är att behandla sociala problem, kan det ses som naturligt att begreppsanvändningen kretsar 

kring social problematik. Det kan också te sig naturligt att begreppsanvändningen utgår ifrån 
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synliga aspekter av missbruket då begreppen skapas i ett socialt samspel. Den kommunala 

missbruksvården påverkas i stor utsträckning av lagstiftning, alkohol- och narkotikapolitik 

och därmed även av de rådande normerna i samhället. Anmärkningsvärt är dock att trots 

påverkan från lagstiftning och politik så skiljer sig begreppsanvändningen av missbruk ifrån 

det som gäller inom politiken och lagstiftningen. Definitionerna fokuserar snarare på 

konsekvenser och omfattningen av bruket snarare än att definiera allt icke-medicinskt 

användande av narkotika som missbruk. I de texter som talar om olika sorters bruk utav 

narkotika kan likheter till Nederländernas narkotikapolitik dras. Likheten ligger i den 

nederländska narkotikapolitikens utgångspunkt ifrån riskbedömning av olika konsumtions-

mönster. 

 

Att avgränsandet av tungt missbruk i huvudsak gäller narkotikamissbruk kan hänga samman 

med alkoholens status i samhället. Kontroversen gällande alkohol blir mer väsentlig att tala 

om när det kommer till skillnaden mellan bruk och missbruk.  Detta då alkoholmissbruk 

förutsätter att individen har fått en problematisk livssituation till följd utav alkoholbruket. När 

det gäller ett narkotikamissbruk görs ingen nyansskillnad mellan bruk och missbruk vilket 

medför att man är tvungen att hänvisa till ett tungt missbruk för att avskilja olika 

konsumtionsmönster med olika grader av problematik ifrån varandra.  

  

Det finns ett flertal olika problem med att det finns flera olikheter i begreppsanvändningen av 

samma begrepp. Problematiken blir särskilt tydlig då SoL är en ramlag vilken ger ett stort 

handlingsutrymme i organisationen av missbruksvården. Mångtydligheten kan förhindra 

meningsfull kommunikation mellan olika individer, vilket kan försämra effektiviteten och 

kvalitén i organisationen. De slutsatser som kan dras av denna studie är att även om det finns 

skillnader i begreppsanvändningen av centrala begrepp så anses de ej vara av så betydande art 

att meningsfull kommunikation omöjliggörs. De rådande definitionerna erbjuder även en 

möjlighet att komplettera varandra vilket också möjliggör en definition av begreppen som tar 

hänsyn till flera aspekter. Detta kan vara rimligt då det sociala arbetet berör komplexa 

problembilder i individers liv. Då socialt arbete inom missbruksvården innefattar olika 

verksamheter kan det tänkas vara rimligt att det existerar olika definitioner av centrala 

begrepp. Detta medför att begreppen lättare kan fylla dess funktion inom den specifika 

kontexten i verksamheten. Det kan dock tänkas vara bra om ramarna till begreppen är lika. 

Detta anses ej orimligt att uppnå då det finns mönster i begreppsanvändningen 

 

Det finns en relativt stor enighet om att öppenvård bör bedrivas i öppna former. Detta medför 

att det finns en yttre ram i begreppsanvändningen, vilken utesluter vård i slutna former. För att 

undvika missförstånd av öppenvårdens innebörd bör insatsens faktiska innehåll beaktas. 

Insatsen bör med andra ord innefatta någon form utav vård. Forkbys (2006) resonemang om 

att se öppenvård som underordnad begreppet öppna insatser ses därigenom som en mer 

adekvat benämning. Detta underlättar kontroverserna kring vilka insatser som faktiskt är att 

ses som öppenvårdsinsatser. Svårigheter kring vad som bör innefattas i begreppet öppenvård 

kan dock uppstå, då det även råder oenigheter kring vad som inryms i begreppet vård.  

Ytterligare svårigheter för definierandet av öppenvård är tendensen till att utbudet av 

öppenvårdsinsatser ökar. Detta gör att det i princip blir omöjligt att definiera begreppet utifrån 

dess innehåll av insatser. Bergmark (1998) menar att det uppstår ett behov av att kunna 

definiera ett begrepp när det råder osäkerhet kring dess innebörd. De stora skillnaderna i 

begreppet öppenvård medför att behovet av att definiera begreppet uppstår. De regionala 

skillnaderna i utbudet medför dock att det inte är produktivt att tala om begreppsanvänd-

ningen utifrån insatsinnehåll. Det kan tänkas vara tillräckligt att göra en grov åtskillnad såsom 

ovan nämnt. 
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Skillnader i begreppsanvändningen av de centrala begreppen kan ha ett samband med att 

kunskap i det sociala arbetets profession i stor utsträckning utgår ifrån vardagliga 

erfarenheter. Detta försvårar dock samarbetet med andra professioner då deras vetenskaper är 

mer vetenskapligt förankrade. Detta innebär dock inte att det sociala arbetet är mindre 

verklighetsförankrat än andra professioner. Resultatet har dock visat att skillnader i begrepps-

användningen inte är av sådan stor art att det borde försvåra meningsfulla kommunikationer, 

eller gemensamma begreppsdefinitioner med andra professionella. Dessa definitioner bör 

dock vara av övergripande art då det finns praktiska differenser i dem. Dessa differenser 

uppstår då begreppen skapas för att fungera i det kontext som det används. Då det sociala 

arbetet verkar i en kontext där komplexa problem behandlas gynnas professionen av att inte 

använda sig utav en allt för snäv definition av de centrala begreppen. 

 

Utifrån studiens resultat är det inte möjligt att dra slutsatser om begreppsanvändningen i det 

sociala arbetets praktik. Praktiken förväntas sträva mot en ökad professionalisering och bör 

därmed utgå ifrån en vetenskapligt producerad grund. Det kan dock tänkas vara så att det 

sociala arbetets praktik möter faktorer som är mer komplexa än vad de vetenskapliga texterna 

har beaktat. Detta kan medföra att skillnader i begreppsanvändningen kan vara stora mellan 

vetenskap och praktik.   

 

 

Förslag på vidare forskning  
 

Studien omfattar tre centrala begrepp inom missbruksvården som har vaga definitioner. Under 

arbetets gång har ytterligare begrepp inom den kommunaltjänstbaserade missbruksvården som 

saknar entydiga definitioner påträffats, exempel på detta är behandling, behandlingsplan och 

avgiftning. Förslagsvis skulle fler begrepp inom detta område kunna undersökas och 

kartläggas för att ge upphov till en större insikt i begreppsanvändningen av vagt definierade 

begrepp. 

 

Denna studies resultat har viss begränsning i att beskriva begreppsanvändningen av de 

centrala begreppen i det praktiska arbetet inom missbruksvården. En studie där begrepps-

användningen av de centrala begreppen undersöks genom intervjuer av verksamma inom 

missbruksvårdens praktik skulle därmed kunna ge ytterligare kunskap. Detta skulle även 

kunna bidra till kunskap om den teoretiska begreppsanvändningen stämmer överens med den 

praktiska användningen av de centrala begreppen.   
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