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FÖRORD

Vi har haft olika ingångslägen till denna uppsats. Det handlar både om lång arbetslivserfarenhet 

inom missbruksvården och ett intresse för en stigmatiserad grupp som ofta stämplas som mindre 

värd och mindre vetande. Studierna på Sköndals högskola med såväl praktik som teori har gett 

tillfälle att fundera vidare kring frågorna och därför kändes det intressant och spännande att skriva 

uppsatsen i det valda ämnet. Vikten av att alla människor ska behandlas lika och inte bli dömda 

utifrån sina problem är en drivande faktor i intresset att undersöka ämnet.

Vi har många personer som vi vill tacka. Framförallt vill vi tacka våra intervjupersoner utan vars 

medverkan uppsatsen hade blivit innehållsfattig och platt. Utan Ilja Hallbergs diktafon hade 

transkriberingsarbetet varit väldigt mer tungarbetat, så tack för det lånet Ilja. Vår handledare Johan 

Gärde har tagit oss på allvar, lyssnat på våra frågor och hjälpt oss att hålla oss till ämnet. Han har 

handlett oss på ett konstruktivt sätt och stått på vår sida när det har blåst lite. Inte minst vill vi tacka  

varandra för ett mycket bra samarbete som fungerat i en god respektfull ton och med väldigt bra 

utbyte av kunskap och erfarenhet. Vi tycker att vi har kompletterat varandra mycket bra.

Det har varit ett lärorikt och spännande, om än ibland tungt arbete att skriva denna text. Till slut  

har vi fått ihop den och är nu mycket nöjda. 

Stockholm, maj 2011.

Mariama Camara

Gertrud Kleberg 

6



SAMMANFATTNING

Syftet men denna uppsats är att undersöka om socialtjänsten bidrar till stämpling av klienter med 

missbruksproblematik genom sitt sätt att arbeta. De frågeställningar vi försöker besvara är om 

personer med missbruksproblematik får sina individuella behov tillgodosedda, eller om de stämplas 

utifrån en hel grupp. Vi frågar oss även om det är skillnad i hur män och kvinnor med 

missbruksproblematik får hjälp. Tanken med uppsatsen är att studera socialsekreterarnas 

erfarenheter på området och se hur de överensstämmer med vår förförståelse. 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med tre 

socialsekreterare och en person med lång erfarenhet av egen missbruksproblematik. Vi har även 

tagit del av ny svensk missbruksforskning från april 2011, som visar att bemötande är centralt i 

arbetet med personer med missbruksproblematik och att ett moraliserande förhållningssätt bland 

socialsekreterare är vanligt förekommande.Vår empiri visar på samma resultat. Vår studie har en 

induktiv ansats med vissa deduktiva inslag, på så sätt att vi har ett öppet förhållningssätt till  

informationen som oss delgivits. Vi har dock en förförståelse om att människor med 

missbruksproblematik inte får den hjälp som de har rätt till på grund av att de stämplas. 

Nyckelord: Missbruksvård, insats, stämpling
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ABSTRACT

The purpose of this essay is to investigate wether or not social services, trought their way of 

working, contribute to stigmatizing clients with addiction problems. The questions we are aiming to 

answer are: do drug addicts get help based on their needs, or are they labeled as a group? And is 

there a difference in the help men and women receive? The basic idea of the essay is to share the 

social workers experience on the topic and compare them to our prior practical and theoretical 

knowledge. To answer the questions at issue we have used in-depth interviews with three social 

workers and one individual with with extensive personal addiction problems.

Recent research on Swedish addiction issues that has been shared with us shows that it is very 

common that social workers adopt a moralizing attitude towards their clients, which directly 

impacts the treatment in a negative way. Our conclusions point to the same result.

Our study uses an inductive method with some deductive elements in such a way that we have an 

open approach to the information shared with us. It is, however, our prior understanding tha people 

with addiction problems do not receive the care they are entitled to. 

Keywords: addiction, care, budget, social welfare, labelling
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1 INLEDNING

Den här uppsatsen handlar om hur socialtjänsten i Storstockholm arbetar med missbruksvård. Vi 

ställer oss frågan om socialtjänsten bidrar till stämpling av klienter med missbruksproblematik 

genom sitt sätt att arbeta. Vi har avgränsat oss till att studera missbruk av alkohol och narkotika. 

Intresset för ämnet har uppkommit ur vår egen förförståelse av ämnet och erfarenheter kopplade till  

behandling och vård av personer med missbruksproblematik. Att arbeta på motivation- och 

utredningsenhet för missbruk, som behandlingsassistenter och mentalskötare har gett oss både 

erfarenheter och kontakter med personer med missbruksproblematik. 

Sedan 1900-talets början, då alkoholistlagen bröt loss missbruksproblemet ur lagstiftningen som 

reglerat lösdriveri- och fattigdomsfrågor, har missbruk varit förknippat med bristande moral (SOU, 

2011:06:20). Genom att avvika från normen som familjeförsörjare sågs missbrukaren som en 

olägenhet för samhället. Synen på missbrukaren som mindre värd finns kvar i dagens samhälle, 

även hos politiker och socialarbetare. (SOU, 2011:35:164)

Enligt de riktlinjer som socialtjänsten ska följa ska insatserna vara individuellt utformade i  

samråd med klienten (Socialtjänstförvaltningen, 2006). Nyligen publicerades den av regeringen 

beställda Missbruksutredningen, SOU 2011:35 och 2011:6, där förslag presenteras för en 

omvälvande förändring inom den svenska narkotikapolitiken i riktning mot en mer brukaranpassad 

missbruksvård. Vi vill i denna uppsats dels genom intervjuer undersöka om riktlinjerna efterföljs, 

samt jämföra vårt resultat med Missbruksutredningens slutsatser. 

1.1 Problemformulering

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa, 

och därför måste jag förstå, 
att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska,

utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta kan jag inte heller hjälpa någon.

Soren Kierkegaard, 

Den bild som framkommer i vårt arbete visar att klienter med missbruksproblematik får ett  

bemötande som är grundat på förutfattade meningar, vilket i sin tur kan leda till att de inte alltid får  

den hjälp som deras verkliga behov grundar sig på . Enligt Hydén (2001:48 f.f.) uppkommer 

bemötandeproblem av att de professionella är oförmögna, okunniga eller ointresserade av att 

redovisa sitt beteende och bemötande. Därmed underskattas den hjälpsökande individen och ses inte 
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som en kompetent person med egna val. Detta leder till att klienten upplever sin sociala status som 

ifrågasatt vilket ofta föder känslor av att inte vara sedd och respekterad som en person, utan man 

blir förminskad och osynliggjord – med andra ord, man stigmatiseras.

Ett stigma är enligt Goffman (1972:11 f.f.) varje egenskap eller drag som skiljer ut en individ eller 

grupp från majoriteten, vilket resulterar i att individen eller gruppen betraktas med misstänksamhet  

eller fientlighet. Teorin om stigma ligger nära stämplingsteorin, enligt vilken handlingar betraktas 

från omgivningens perspektiv. När handlingar avviker från rådande normer anses det som 

missanpassade och individerna som utfört handlingarna blir etiketterade. Detta är ett uttryck för 

samhällets maktstruktur; det är de personer som besitter makt som föreskriver vilken moral som ska 

följas och utgör således de viktigaste stämplingskällorna.

Socialtjänstlagens femte kapitel, nionde paragraf (2001:451 kap 5 §9) säger att människor 

missbruk har laglig rätt att få hjälp att komma ifrån sitt missbruk. 

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon 
behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 
vården och noga bevaka att planen fullföljs.

Om personer med missbruksproblematik blir stämplade och stigmatiserade så skulle, enligt 

Hydéns teori om bemötandeproblem, inte klienterna kunna få den hjälp de lagligen ha rätt till  

då de blir förminskade och osynliggjorda. 

1.2 Syfte

Vårt syfte är att undersöka om socialtjänsten bidrar till stämpling av klienter med 

missbruksproblematik genom sitt sätt att arbeta.

1.3 Frågeställningar

 Får man sina individuella behov tillgodosedda om man stämplas utifrån en hel grupp? 

 Stämplar socialsekreterare sina klienter utifrån att dom är just missbrukare?

 Är det skillnad i hur män och kvinnor med missbruksproblematik får hjälp?
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2 DISPOSITION

Uppsatsen består av 10 kapitel och inleds med ett metodavsnitt som innehåller en redogörelse för 

forskningsansats och tillvägagångssätt. Efter detta följer ett avsnitt om bakgrund och tidigare 

forskning som ger läsaren en beskrivning om Sveriges historia kring alkohol och droger. Avsnittet 

förklarar också centrala begrepp för uppsatsen. Sedan följer ett avsnitt om de teoretiska 

utgångspunkter vi valt för vår analys. Intervjuerna vi gjort redovisas i resultatdelen som även 

redovisar Missbruksutredningen, som sedan åtföljs av en analys av resultatet. Arbetet avslutas med 

en diskussion och förslag för framtida forskning.
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3 METOD

3.1 Metoddiskussion

Vi har med denna uppsats velat undersöka om socialtjänsten bidrar till stämpling av klienter med 

missbruksproblematik genom sitt sätt att arbeta. För vår undersökning har vi valt att genomföra ett  

antal kvalitativa intervjuer med tre socialsekreterare och en person med missbruksproblematik och 

lång erfarenhet av kontakt med socialtjänsten. Resultatet av dessa intervjuer har vi jämfört med 

Missbruksutredningens slutbetänkande ”Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen 

kunskapen och ansvaret”, som publicerades våren 2011. Detta för att öka evidensen i vår uppsats. 

Kvale menar att det är viktigt att vara insatt i det ämne man valt att skriva om (Kvale, 1997:92) så  

vi har både läst, pratat och tänkt mycket kring ämnet innan vi började skriva. Vi har även studerat 

litteratur, vetenskapliga artiklar, samt sökt statistik i ämnet. 

 

3.2 Källor och källkritik

För att finna tidigare forskning och källor till vårt ämne har vi använt oss av sökmotorer på internet,  

Ersta Sköndals högskolas båda bibliotek och Stockholms Stadsbibliotek. Centrala nyckelord i vår 

sökning har bland annat varit: missbruksvård, beroende, insats, att söka hjälp, stigma, 

stigmatisering, stämpling, stämplingsteori, missbruksutredningen, sjukdomsbegrepp. Med den 

litteratur vi har hittat som resultat på dessa sökningar har vi sökt vidare efter mer litteratur i dessas 

referenser. Vi har även sökt rapporter och utredningar på olika officiella hemsidor. Vi har varit i  

kontakt med ett lågtröskelboende i Stockholm via mail och telefon samt även kontaktat  

Socialstyrelsen i vår jakt på statistik och information, också via mail och telefon. Andra källor som 

vi använt för att söka inspiration och information är Qjouren i Stockholm - en kvinnojour för 

våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk, personer anställda på Enheten för Hemlösa samt egna 

kontakter med människor i aktivt missbruk.

Vi har i hög grad litat på våra källor eftersom de inom området varit erkända. Vi har delvis litat  

till andrahandskällor, det vill säga att vi har refererat till det vår huvudkälla säger. Med hänsyn till  

nivån på denna uppsats och den tidsram som funnits så anser vi detta förfarandet godtagbart.

3.3 Förförståelse

En förförståelse är det bagage, det egna personliga filter som man har med sig när man går in i ett 

forskningsprojekt. Man har en idé om ämnet och man har ofta har valt sitt ämne av en specifik 

anledning. Hypoteser, erfarenheter, politiska övertygelser med mera kan finnas vilket i sig är 

motivationen till att utföra studien, ta reda på mer och vara nyfiken på sitt ämne. Vår förförståelse i  

ämnet är grunden i våra frågeställningar. Men förförståelsen kan även vara ett hinder då den kan 
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begränsa friheten att tolka materialet man samlat in på ett öppet sätt (Malterud, 1998:45). 

Med erfarenheter samlade genom livet har alla människor skapat sig en förförståelse, en idé, om 

saker som man möter i livet. Ingen vuxen människa är ett oskrivet blad. I denna uppsats färgas 

ämne och urval av författarnas egna förförståelser, egna livsfilter. Under hösten 2010 gjorde en av 

oss praktik på ett lågtröskelboende för hemlösa i Stockholm. Klientgruppen bestod av män och 

majoriteten av dem var mellan 45 och 60 år med missbruksproblematik. De berättelser som 

framkom under dessa månader visade att de boende hade en stark känsla av att de inte fick hjälp 

med sina missbruksproblem. De var mycket medvetna om sin position i samhället, som en grupp 

som bara kostar och inget tillför. Känsla av uppgivenhet och ett konstaterande av att inte få någon 

eller bara otillräcklig hjälp var vanligt förekommande. 

Att praktisera bland 70 hemlösa män som alla har en historia med missbruk och att dagligen 

träffa dessa människor som ofta talar om hur svårt det är att få adekvat hjälp färgar synen på 

socialtjänsten och deras arbete. Även intresset för en, som vi tidigare nämnt, stigmatiserad grupp 

med ett starkt utanförskap är en del av förförståelsen. Att bli definierad som tillhörande en grupp 

som endast är en belastning och en tärande del av samhället stämplar individen och påverkar 

honom/henne negativt (Giddens, 2003:590-593). Vi menar att alla människor har rätt att bli 

behandlade lika trots att de har olika förutsättningar och problem. I vår förförståelse ligger alltså 

även en uppfattning om rättvisa och solidaritet. Detta till trots har vi arbetat medvetet för att hålla  

ett så öppet sinne som möjligt.

3.4 Forskningsansats

Det kvalitativa perspektivet syftar till att undersöka hur den enskilda människan uppfattar och tolkar  

sin verklighet och bygger på ett samspel människor emellan (Backman, 1998:47-48). Vi valde att 

använda oss av kvalitativa intervjuer för att vi  på djupet ville undersöka vårt syfte. Därför 

intervjuades tre socialsekreterare som är denna uppsats respondenter. Vad gäller den valda 

informant, personen med missbruksproblematik var det viktigt att få tillgång till hans livsvärld 

(Kvale, 1997:34) och ta del av hur han har upplevt mötena med socialtjänsten genom åren. För att 

öka evidensen i vår uppsats valde vi att också studera den Missbruksutredning som kom våren 

2011. Genom resultatet av våra intervjuer samt informationen från utredningen har vi dragit ett 

flertal slutsatser, vilket enligt Backman är innebörden av en induktiv forskningsansats (Backman, 

1998:48). Därför skulle vi säga att vår forskningsansats i huvudsak är induktiv. 
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3.5 Kvalitativa intervjuer

Den valda metoden är den kvalitativa forskningsintervjun. Den är halvstrukturerad till sitt slag 

vilket innebär att den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig på vissa teman och 

har öppna frågor till sitt slag. Intervjuaren ska vara nyfiken och lyhörd och kritisk till sina egna 

antaganden under intervjun (Kvale, 1997:32,37). Vi spelade in intervjuerna digitalt för att underlätta  

bearbetningen och för att kunna analysera och tematisera det sagda. (Holm och Solvang, 1996:108). 

En kvalitativ forskningsintervju söker täcka både det faktiska planet och meningsplanet. Det är  

nödvändigt att lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna och till vad som sägs mellan 

raderna. Intervjuaren kan söka formulera det ”underförstådda budskapet” och ”sända tillbaka det” 

till den intervjuade för att få en omedelbar bekräftelse på om tolkningen är riktig eller ej (Kvale,  

1997:36).

3.6 Avgränsning, urval och genomförande

Vi har valt att intervjua fyra personer som på olika sätt kunnat ge oss information för att pröva vårt 

syfte. Tre socialsekreterare som är eller har varit verksamma i Stor-Stockholm samt en individ som 

levt med en missbruksproblematik större delen av sitt liv. Intervjupersonerna kan vara informanter 

eller respondenter. Respondentintervjuer innebär att man intervjuar personer som själva är delaktiga 

i den företeelse man studerar. Man kan intervjua flera olika respondenter för att få flera perspektiv. 

Allt ifrån en nybörjares syn till en person med lång erfarenhet, en person som är spindeln i nätet 

eller en som arbetar mer i periferin. Detta för att få så många vinklar som möjligt och en om möjligt  

heltäckande bild. (Neuman, 2006:410) Informanter står utanför den studerade företeelsen och kan 

berätta något om den (Holm och Solvang, 1997:104). En informant är däremot en person som står 

utanför själva undersökningsföremålet, men som har goda kunskaper på området - en form av 

ersättningsobservatör.  De personer vi intervjuat från socialtjänsten har enligt den definitionen varit 

respondenter medan vår intervjuperson med missbruksproblematik är informant. Vi har även 

studerat Missbruksutredningen som består av SOU:2011:6 och SOU 2011:35.

Vi valde att använda oss av ett subjektivt urval vilket innebär att forskaren själv väljer ut 

respondenter utifrån en egen uppskattning av hur representativa de är för hela populationen (i vårt 

fall socialtjänsten). Socialsekreterarna valdes ut via personliga kontakter och kontaktades via 

telefon. Vi försökte även kontakta socialsekreterare som vi inte hade någon alls anknytning till, men 

fick ingen respons eller kontakt trots upprepade försök per telefon och mail. Då vi ville undersöka 

hur socialtjänsten praktiskt arbetar med missbruksfrågor var det naturligt att intervjua just 

socialsekreterare, då det är de som gör bedömningar och placeringar av de klienter som berörs av 

den del av socialtjänstlagen vi koncentrerat oss på. Att vi även valde att intervjua en person som levt  
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med missbruksproblematik större delen av sitt liv var för att få med ett brukarperspektiv. Vi valde 

att utföra intervjuerna på neutrala platser, till exempel caféer eller lunchrestauranger. Den ena  

intervjun gjordes dock på respondentens arbetsplats, då det passade henne bäst. Intervjuerna blev 

mellan en timme och en timme och 20 minuter långa.

Antalet respondenter kan enligt Malterud i en kvalitativ studie vara mellan fyra och sju och ändå 

ge ett rikt material. Då vi ville jämföra vårt resultat med Missbruksutredningens så valde vi fyra 

intervjupersoner för att nå vårt syfte. Från en undersökning gjord på ett litet, strategiskt urval av 

intervjupersoner kan forskaren ha goda möjligheter att hitta teoretiska modeller och utveckla 

beskrivningar som redogör särdrag i det undersökta fenomenet. Med ett gott urval kan de funna 

begreppen och de teoretiska modellerna ha relevans för sammanhang även utanför studiens kontext 

(Malterud, 1996:59).

Trots vårt subjektiva urval har vi varit öppna för information som motsäger vår förförståelse. Vi 

har försökt att i största möjliga mån inte styra våra intervjupersoner och att arbeta med öppna och 

icke ledande frågor.

3.7 Bearbetning av intervjumaterial 

Vid transkriberingen av de fyra intervjuerna skrevs intervjuerna ut helt ordagrant. Vid 

tematiseringen valde vi att använde oss av meningskoncentrering, vilket innebär att man reducerar  

långa intervjutexter till kortare och mer koncisa formuleringar. Det mest väsentliga av det som sagts  

plockas ut ur textflödet (Kvale, 1997:174). Vi är medvetna om att våra åsikter kan färga resultatet  

och urvalet av information och har därför varit noggranna med att presentera intervjupersonernas 

alla åsikter, och inte bara de som inte stödjer vår tes. 

3.8 Etiska överväganden

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer säger att man inte ska publicera personuppgifter i onödan 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi valde att informera intervjupersonerna om vår uppsats syfte och att det 

var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande (a.a, 2002:7). Något  

som är viktigt vad gäller frivilligt deltagande är att det inte förekommer någon beroendeställning 

intervjuare och intervjuperson emellan, vilket vi bedömer att det inte har varit i vårt fall (a.a,  

2002:10). Vi väljer heller ej att publicera uppgifter som kan leda till identifiering av enskilda  

individer. I enlighet med vetenskapsrådets konfidentialitetskrav väljer vi att varken namnge boende,  

arbetsplatser eller stadsdel för dessa, för våra informanter (a.a, 2002:13). I enlighet med 

vetenskapsrådets nyttjandekrav kommer vår uppsats inte användas kommersiellt eller på ett sätt som 

direkt påverkar den enskilda. Utan materialet kommer endast att användas i forskningssyfte (a.a, 
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2002:14). Innan vår uppsats publiceras kommer vi delge alla informanter de material de bidragit  

med samt möjlighet att kommentera eller korrigera eventuella feltolkningar (a.a, 2002:15).

Det faktum att vi valt att intervjua en individ som missbrukat större delen av sitt liv, och som 

fortfarande missbrukar gav upphov till en hel del tankar och diskussioner kring etiska överväganden 

både mellan oss författare, med våra lärare och handledare. Vi har intervjuat en person med 

missbruksproblematik och har i det mötet kanske varit än mer försiktiga vad gäller vikten av 

avidentifiering än vi har varit med våra andra intervjupersoner. Vi var extra tydliga med att man kan 

avbryta samarbetet när som helst och att personen i fråga får godkänna citat före publicering. Detta 

är klippt ur vårt brev om informerat samtycke:

Det inspelade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga under materialbearbetningen samt endast  
användas till vår C-uppsats och kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Resultatet av intervjun kommer att  
presenteras på sådant sätt att inga känsliga uppgifter om dig som privatperson lämnas ut och du kan välja att vara 
helt anonym. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Du kommer få ta del av och 
godkänna citat före publicering.

Vi har stor förståelse för risken att informanten skulle kunna ”hängas ut” men har också reflekterat 

över frågan ”Vilka är vi att ta beslut över en annan vuxen människas huvud?” Förutsatt att 

informanten är informerad och införstådd med vårt syfte med uppsatsen måste väl han/hon ändå få 

ta ställning till huruvida han/hon kan och vill ställa upp i en intervju i detta sammanhang? Att  

bemöta denna person, som vi vill ha information ifrån, på samma sätt som vi bemöter de andra 

respondenterna har varit en självklarhet. Denna persons information har utifrån ett brukarperspektiv 

varit mycket värdefull och har gett oss mer insikt i brukarnas situation. För att inga missförstånd 

skulle uppstå och för att flera etiska frågeställningar skulle elimineras kontaktade vi boendet som 

informanten bor på. Vi talade med en kontaktperson på boendet, med den biträdande enhetschefen 

och den ordinarie enhetschefen. De hade inga invändningar utan refererade bland annat till att de 

tidigare haft studenter som skrivit uppsats och intervjuat klienter för detta ändamål. Först när vi 

hade fått godkänt av personalen på boendet och klartecken från vår handledare frågade vi 

informanten om ett eventuellt deltagande i en intervju. Vi ville bland annat se hur utvecklingen sett  

ut under de åren som socialtjänstens insatser varit aktuella i klientens liv. Vi gjorde den 

bedömningen att denna intervju skulle tillföra en brukares vinkel till vår uppsats och att 

den även skulle tillföra liv och annat perspektiv än att bara intervjua socialsekreterare som är insatta  

i detta ämne. 

I en forskningsintervju med en klient/brukare finns kulturella och sociala avstånd. Det innebär 

särskilda krav på forskaren att överbrygga dessa avstånd. Det finns skillnader i klass och status i 

samhället som gör att det skapas ett överläge respektive underläge för parterna i intervjusituationen 
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(Dahlgren oc Sauer, 2009:201). Med denna förförståelse blev det i mötet med informanten i aktivt 

missbruk än viktigare att vara tydlig i vad gäller syftet med intervjun. Att en av författarna hade en 

professionell relation till personen i fråga gjorde situationen lättare att hantera då det redan fanns en 

kontaktyta dem emellan. Tilliten att klienten skulle ställa upp och tilliten att intervjuaren inte skulle  

göra något för att skada eller kränka klienten fanns där vid intervjuns start.  

 

3.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

3.9.1 Validitet

En undersöknings validitet handlar om huruvida man undersöker det som är avsett att undersökas. 

Den är enligt Kvale beroende av följande punkter:

 Hållbarheten i våra teoretiska förutsättningar.

 Logiken i härledningarna från teorin till undersökningens forskningsfrågor.

 Hur adekvat vår planering är och vilka frågor som används (även från ett etiskt perspektiv).

 Tillförlitligheten hos intervjupersonens rapporter och kvaliteten i själva intervjuandet.

Vi har under arbetets gång genomgående och återkommande gått tillbaka till syftet med uppsatsen 

för att försäkra oss om att vi undersöker och svarar på det vi frågar efter. Vi har även omarbetat vår 

intervjuguide ett antal gånger för att få den adekvat i sammanhanget (Kvale, 1997:214). 

3.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om resultatens konsistens eller pålitlighet. Vår förförståelse ledde oss till ett  

subjektivt urval av intervjupersoner. För att uppnå hög reliabilitet har vi under intervjuerna 

ifrågasatt meningen i det som sägs, tolkat underförstådda påståenden och ställt uppföljande frågor 

för att vara säkra på att vi uppfattat svaren såsom respondenterna har velat att dessa ska uppfattas. 

Vi har använt oss av samma intervjuguide till samtliga socialsekreterare. Vi har även spelat in  

samtliga intervjuer digitalt och transkriberat texterna ordagrant vilket bidrar till en hög reliabilitet.  

Intervjupersonerna har getts möjlighet att kommentera uttalanden och eventuella citat för att kunna  

säga om vi har missuppfattat något men var även viktigt ur ett etiskt förhållningssätt. Det är 

önskvärt att öka reliabiliteten i intervjuresultatet för att på så sätt kunna motverka en godtycklig  

subjektivitet. Men en alltför stark tonvikt på reliabiliteten dock motverka kreativitet och 

föränderlighet (Kvale, 1997:213).
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3.9.3 Generaliserbarhet

Handlar om huruvida resultatet i uppsatsen är allmängiltigt och huruvida resultaten går att  

generalisera. Det är svårt att dra några generella slutsatser av vår intervjuer då antalet  

intervjupersoner var få, men vi kunde tydligt se återkommande teman i alla respondenternas 

berättelser. Teman som även framkommer i Missbruksutredningen. Utifrån våra valda teorier har vi 

analyserat resultaten till ett vidare sammanhang - en så kallad analytisk generalisering (a.a, s. 210). 

3.10 Ansvarsfördelning

Vi är två studenter som tillsammans skrivit denna uppsats. Under arbetets gång har vi delat, läst och 

kommenterat varandras texter för att få uppsatsen till en helhet. Mariama Camara har haft  

huvudansvar för metod, teori, sammandrag av riktlinjerna och tematisering av intervjumaterial  

medan Gertrud Kleberg har haft huvudansvar för transkribering av intervjuer, etik, bakgrund, 

sammandrag av SOU:erna och centrala begrepp. Gertrud har med sin arbetserfarenhet, haft ingångar 

till brukare och verksamhet medan Mariama har en tyngd i teoretiska kunskaper, varför vi har 

kompletterat varandra på ett utmärkt sätt.

18



4 CENTRALA BEGREPP

En rad centrala begrepp har kommit till användning i denna uppsats. De viktigaste är: 

4.1 Missbruk / beroende

Det finns hundratals teorier kring missbruk och beroendeproblematik och därmed lika många 

definitioner (Wramner, Pellmer, Hellström, 2010:15). Beroende på vilken form av missbruk man 

undersöker, såsom alkohol, narkotika, tobak, spelmissbruk eller sexmissbruk, har olika traditioner 

inom respektive disciplin präglat definitionerna. Men gemensamt är att definitionerna av de olika  

missbruken och beroendena är att de kan delas in i en medicinsk/psykologisk och en 

socialpsykologisk/sociologisk tradition. I det medicinsk/psykologiska synsättet kan man förenklat 

säga att det är individen som står i centrum för de olika ideologierna och behandlingarna. I den 

socialpsykologiska/sociologiska traditionen ser man att förklaringen till problematiken ligger i  

samhället och omvärlden, normfördelningar från omgivning och sociala samspel. 

Inom den svenska missbruksforskningen har tre centrala teorier förekommit: en biologistisk 

beroendeteori, en särartsteori samt kulturella teorier (a.a, 2010:16). Den biologistiska 

beteendeteorin mynnar ur medicinsk forskning på hur drogernas biokemiska effekter påverkar 

individen. Med denna forskning kan man förklara bruket av drogen som ett mer eller mindre starkt 

tvång. Med en regelbunden tillförsel utvecklas då en toleransökning och kroppen utvecklar ett 

kemiskt beroende. Avbrott i tillförseln av den använda drogen ger abstinens. Teorin om 

missbrukarens särart menar att vissa individer har en egenhet, en särart som gör att de har lättare att 

utveckla en beroendeproblematik - det man i folkmun kallar ”alkoholistgenen”. Denna särart kan 

vara fysisk, mental eller social. Grunddraget i denna definition av missbrukare är att man hävdar att  

individen har defekter i sin självkänsla, sin förmåga att hantera känslor eller sin identitet och att  

drogerna fungerar som lindring. Denna teori menar även att missbruket bottnar i social misär i tidig 

barndom. De kulturella teorierna har använts för att förklara uppkomsten av vissa typer av missbruk 

som ett uttryck för krockar av olika normsystem eller bristande social kontroll. Detta uppstår oftast i  

subkulturer som tar avstånd från samhället och som strävar efter utanförskap.

Inom missbruksvården används ofta ordet missbruk utan att man specificerar om det finns ett 

beroende kopplat till missbruket eller inte. Men vad är egentligen skillnaden mellan beroende och 

missbruk (Johansson, Wirbing, 1999:22)? Enligt diagnossystemet DSM1 gör man skillnad mellan 

beroende och missbruk. Definitionen av missbruk och skadligt bruk är att det leder till 

funktionsnedsättningar eller lidande utan att beroende föreligger (SOU, 2011:35:485). Missbruk 

1 DSM står för Diagnostical and Stastistical Manual of Mental Disorders och är ett internationellt 
diagnostiseringssystem för psykiatriska sjukdomstillstånd. (http://www.dsm5.org)
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används även i social och juridisk mening och avser då användning av alkohol och andra droger 

som bryter mot lagstiftningen eller andra normer om acceptabel konsumtion i samhället.  

Definitionen av beroende enligt DSM är att beroende leder till påtaglig funktionsnedsättning eller 

lidande. Man säger även att det beroendeframkallande medlet får en mycket högre prioritet än andra 

beteenden som tidigare varit viktiga i personens liv. 

4.2 Person med missbruksproblematik

Ordet ”missbrukare” är något som vi i stort sett valt att inte använda i denna uppsats då ordet i sig 

har en mycket negativ laddning i svenskt språkbruk. Det upplevs ofta som moraliserande och 

skuldbeläggande då förstavelsen ”miss-” i sig kan betyda ”dåligt/felaktig användning”. Ordet har 

också en förmåga att sluka hela individen, att personen ÄR sitt problem istället för att vara en 

person som HAR ett problem. Genom användningen ett annat ord än ”missbrukare” kan man även 

på denna nivå flytta fokus från 'individ' till 'problematik'. Vi har i de flesta fall i texten valt att  

använda oss av begreppet ”person med missbruksproblematik” då det ofta upplevs som mindre 

skuldbeläggande och negativt. Detta överensstämmer även med de strömningar som menar att 

denna typ av problematik inte är något självvalt, utan snarare en sjukdom. WHO definierar till  

exempel alkoholproblematik som en sjukdom. Att definiera en beroendeproblematik som en 

sjukdom lyfter bort en del skuld från individen, utan att för den skull negligera individens egna 

ansvar att förändra sin situation (Wramner, B. Pellmer, K. Hellström C, 2010:17).

4.3 Stigma

Stigma är ett begrepp som ofta sammankopplas med sociolgen Erving Goffman. Grekerna skapade 

termen stigma för att beteckna kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller  

nedsättande i en persons moraliska status. Ett stigma är enligt Goffman varje egenskap eller drag 

som skiljer ut en individ eller grupp från majoriteten, vilket resulterar i att individen eller gruppen 

betraktas med misstänksamhet eller fientlighet. Ett stigma är sällan grundat på giltig kunskap utan  

det är följden av stereotypa uppfattningar som ofta är falska. Goffman menar att en faktor i stigmat 

är social kontroll. Att stigmatisera olika grupper är ett sätt för samhället att få kontroll över dem.  

Den stigmatiserade ställs hela tiden inför frågan hur han ska bemöta samhällets stereotypa krav och 

förväntningar. Ska han öppet visa sitt stigma, och i så fall riskera att stöta bort människor, eller ska 

han till varje pris dölja det i sin strävan att tillhöra ”de normala” (Goffman, 1972, s.11f)
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5 BAKGRUND

I detta kapitel kommer vi beröra den narkotikapolitiska historiken genom bland annat 

lagstiftningens utveckling. Vi skriver även om hur synen på missbrukaren och behandlingen av 

denna har förändrats. Till sist tar vi upp den nutida synen på beroendeproblematik. 

5.1 Historik

Den första lagstiftningen om narkotika kom i Sverige 1923 och de reglerade in- och utförsel, 

tillverkning och försäljning av narkotiska medel såsom kokain, morfin, opium och heroin. Påföljden 

för olaga hantering av narkotika var böter. 1930 ändrades lagen till att även gälla cannabis,  

kokablad och opiumderivat och man kriminaliserade även innehav. 1933 infördes fängelse för 

narkotikabrott i straffskalan. Straffen skärptes 1958 och gav som lägst 25 dagsböter och som mest 6 

månaders fängelse. Vid slutet av 1950-talet hade även de centralstimulerande preparaten amfetamin,  

ritalina och preludin narkotikaklassats. 1968 kom den narkotikastrafflag som, med ändringar, är 

grunden till den narkotikalagstiftning som gäller än idag. Under 70- och 80-talen skärptes straffen 

för bland annat narkotikasmuggling och minimistraffen höjdes. 1999 trädde lagen om förbud mot 

vissa hälsofarliga varor (1999:42) i kraft. Detta innebar att de nya vanebildande medlen som fanns i 

omlopp utreddes och lades till listan för narkotikaklassade medel. 1998 tillsattes av 

socialdepartementet en narkotikakommission som skulle utvärdera de narkotikapolitiska insatserna 

från 80-talet och framåt för att sedan effektivisera kampen mot narkotikan. Riksdagen menade att  

utvärderingen och översynen skulle omfatta lagstiftningen, rehabilitering av missbrukare och 

insatserna som använts för att begränsa tillgången på narkotika (www.riksdagen.se 2011-04-26). 

2006 beslutade riksdagen att låta landstingen bedriva sprutbytesprogram med syfte att förebygga 

och hindra smittspridning av blodburen smitta, då framförallt hepatit-c och HIV. 

Alkoholen har haft en annan roll i vårt samhälle, då den funnits som del av vår kultur sedan 

urminnes tider. Under 1800-talet och industrialismens framväxt uppstod en syn på den vanemässiga 

dryckenskapen som moralisk försummelse eller en moralisk defekt (Blomqvist 1999:37). I 

samhällets ögon sågs fylleriet mest som en ordningsfråga och de första lagarna kring dryckenskap 

uppkom under 1800-talets första hälft. 1922 infördes motboken i Sverige. Detta var en medelväg 

mellan den dåvarande helt oreglerade alkoholhandeln och ett totalförbud som stod som förslag 

drivet av nykterhetsrörelsen. 1955 slopades motboken och Systembolaget blev ett riksbolag och 

1957 beslutade Riksdagen om spärrlistor och legitimationsskyldighet och en åldersgräns på 21 år 

(Systembolaget 2011). Alla dessa regleringar och restriktioner är till för att begränsa befolkningens 

dryckesvanor.
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5.2 Svensk missbruksbehandling genom tiderna

Narkotikaproblemen i samhället kunde fram till 1960-talets början behandlas som ett problem som 

kunde skötas av läkarkåren, men när det började definieras som ett socialt problem och spridas 

utanför bohemkretsar och kriminella subgrupper fick man upp ögonen för vilka problem narkotikan 

skapade i samhället (SOU, 2011:6:52). Det fanns tendenser inom den sociala omsorgen att vilja 

bygga ut frivilligvården under det radikala 1970-talet, men dessa strömningar fick inget gehör 

förrän vid 1980-talets mitt, då HIV-epidemin nådde Sverige och man satsade pengar på vården för 

att hindra smittspridningen. Vid den ekonomiska krisen i 1990-talets början kom det besparingar, 

decentraliseringar, privatiseringar och beställar-/utförarmodeller. Vad detta inneburit för  

beroendevården är inte lätt att säga, då det är svårt att belägga med evidens från den offentliga 

statistik som nu finns (Blomqvist, 2002:17). 

Socialtjänstlagen – SoL - kom 1982 då den ersatte det som tidigare kallades vårdlagar 

barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen (www.sv.wikipedia.org). Lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall – LVM - kom redan 1981. Sedan dess är det möjligt att 

tvångsomhänderta missbrukare mot deras vilja i det fall de är en fara för sig själv eller andra (LVM 

1988:870).

Den narkomanvård som växte fram under slutet av 60-talet var till stor del inspirerad av den 

engelska metoden av terapeutiska samhällen som hade prövats inom psykiatrin. Ganska snart kom 

även intryck från Daytop som var en amerikansk behandlingsmodell från tidigt 60-tal som bygger 

på att ”ex-narkomaner” spelar en central roll i det rehabiliterande arbetet med klienterna, alltså en ty  

av självhjälpsarbete. ”Byn fungerar som ett högt utvecklat och mycket stabilt terapeutiskt samhälle  

med avancerad behandlingsteknik, där ex-narkomanen spelar en stor roll” (Bejerot, 1972:157). 

Vård av unga med beroendeproblematik, kriminalitet och annat socialt icke acceptabelt beteende 

dominerades från sent 60-tal av Hasselapedagogiken, som gick emot de terapeutiska och 

miljöterapeutiska behandlingar, som till exempel Daytop representerade. Hasselapedagogiken 

betonade en ”socialistisk uppfostran”, medlevarskap2 - med tyngd på att de vuxna ledarna skulle 

vara förebilder och auktoriteter, samt utbildning för ungdomarna. Detta var en klar profilering emot 

den frivilligvård som fanns och som Hasselas förespråkare kritiserade med argument som ”låt-gå-

mentalitet” och ”terapiflum”. Hasselas pedagogik kritiserades för att vara auktoritär, förtyckande 

och pennalistisk. Det fanns även en kritik mot att Hassela använde sig av en politisk-ideologisk 

skolning i sin behandling av unga och unga vuxna. 

Det finns mycket forskning om utfallet av olika typer av behandling men det finns få studier som 

berättar hur det går till att bryta ett beroende. Det finns ett betydande glapp mellan vetenskap och 

2 Medlevarskap är när personal sammanbor med klienterna. (www.algeredskollektivet.se)
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praxis inom svensk vård, enligt SBU:s diskussion (SBU, 2001:26). Den hävdar även att vården idag 

i stor utsträckning består av insatser som är bevisat ineffektiva eller av oklart värde och att man 

istället ska förflytta resurserna till de behandlingsmetoder som bygger på evidensbaserad forskning 

och är dokumenterat effektiva. 

Svensk missbruksvård har en mer än hundraårig historia. Redan i slutet på 1800-talet gjordes 

flera försök att vårda alkoholister och 1913 antogs en lag som gjorde att man kunde tvångsvårda 

människor med alkoholproblem (Blomqvist, 2002:16). Den första statliga tvångsvårdsanstalten för 

behandling av alkoholmissbruk öppnades 1916. Självhjälpsrörelsen var tidig i Sverige då till 

exempel Länkarna3 hade sitt första konstituerande möte 1945. AA och självhjälpsrörelsen i Amerika 

hade verkat sedan 30-talets början och under 1940- och 1950-talet började problemet flyttas ”från 

flaskan till missbrukaren” (Blomqvist, 1999:43). Detta innebar att man såg att problemet kanske 

inte låg i alkoholen, utan hos den som konsumerade den.  I flertalet västländer efter andra 

världskrigets slut genomgick synen på överdrivet drickande en förändring från att ha varit en 

ordningsfråga till att bli en hälsofråga. Antalet tvångsvårdsanstalter fördubblandes under 

tioårsperioden 1955-1965 i Sverige, som en följd av det kraftigt ökade alkoholmissbruket efter 

motbokens avskaffande. 

5.3 Sveriges syn på droger 

En vanlig föreställning i den svenska narkotikadebatten har länge varit att vem som helst kan 

utveckla en beroendeproblematik, oavsett bakgrund eller tidigare sociala erfarenheter (Goldberg, 

2000:84). Bilden av att en familj är hel tills narkotikan kommer som ”en fiende utifrån” och att ”allt  

är narkotikans fel” var vanligt förekommande i grupper som till exempel FMN - Föräldraföreningen 

Mot Narkotika - under 1980-talet (a.a, 2000:85). Synen är förståelig på så sätt att den frigör 

föräldrarna från skuld då de gör sitt bästa och inte handlar om bristande kärlek eller dålig 

uppfostran, utan att det är knarket i sig som är problemet. 

Det finns personer med beroendeproblematik i alla samhällsklasser, men det är att förenkla det 

att säga att klass inte spelar någon roll i sammanhanget. I tidigare forskning kring personer med 

missbruksproblematik refererar Goldberg till en Isidor Chein som i sin forskning på 60-talet i New 

York kom fram till att social bakgrund är av stor betydelse. I sina demografiska studier försökte han 

hitta 'några avvikande fall' - några brukare från psykologiskt sett adekvata hem eller icke-

brottsliga/icke-missbrukande ungdomar från psykologiskt sett bristfälliga hem, men hittade inte 

några sådana fall (a.a, 2000:88). Skå-Gustav Jonsson kunde med sin teori om det sociala arvet i 

generationer tillbaka spåra en familjs beroendeproblematik, fattigdom, psykiska ohälsa samt dåliga 

3 Länkarna är en ideell organisation ”för alkoholister av alkoholister” som är partipolitiskt och religiöst obunden. 
(www.rikslankarna.se)

23



känslorelationer mellan föräldrar och barn (www.ne.se, 2011-05-12).

Under de senaste åren har åsikterna om beroende vänt. Nyare forskning tyder på att det är 

signalsystemet i hjärnan som påverkas av droger och hur de beroendeskapande substanserna 

aktiverar belöningssystemet, det mesolimbiska dopaminsystemet (Wramner, Pellmer, Hellström 

2010:21). Dopaminet fungerar som förstärkande för upplevelser av välbefinnande och avspänning 

hos både människor och djur. Belöningssystemet aktiveras av sexualitet, smak och beröring men 

även av andra upplevelser som upplevs som positiva och lyckliga. Också  alkohol och andra droger 

kan aktivera dessa dopaminer och blir då en genväg till de ”äkta” känslorna av välbehag och lycka. 

En hypotes som finns i ny forskningen är att personer som utvecklar en beroendeproblematik har 

ärvt eller med överkonsumtion fått ett mindre utvecklat belöningssystem och därför behöver 

kraftigare förstärkningar än kroppens egna för att uppnå samma lyckokänsla genom aktivering  av 

hjärnans belöningssystem. Men det kan även vara det motsatta, nämligen att hjärnans 

belöningssystem är överkänsligt mot beroendeframkallande medel. Denna biologistiska förklaring 

kan ge människor med beroendeproblematik en annan utgångspunkt då man kan se beroendet som 

en sjukdom och få behandling för denna.
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6 TIDIGARE FORSKNING 

Vi hade en del svårigheter att hitta litteratur till detta kapitel, då den befintliga forskningen inte  

direkt sammanfaller med vårt syfte. Vi har dock valt att ta med dokument som är viktiga för att  

besvara våra frågeställningar. Dels har vi tagit del av Riktlinjer för insatser för vuxna med 

missbruksproblematik och senare i kapitlet har vi tagit del av SOU:n Missbruket, Kunskapen och 

Vården. Det tidigare anser vi av intresse för att vi vill ge läsaren fakta kring de riktlinjer som 

socialtjänsten ska följa. Sammandraget av SOU:n presenteras då vi anser att det vetenskapliga 

underlaget relevant som en kortare bakgrund kring missbruksvården och missbrukspolitiken i 

Sverige. 

6.1 Riktlinjer för insatser till vuxna med missbruksproblematik 

Riktlinjerna för insatser till vuxna med missbruksproblematik innehåller aktuell forskning, lagrum 

samt val av insatser, med mera. Det är utifrån dessa riktlinjer Socialtjänsten i Stor-Stockholm 

arbetar för att ha ett gemensamt förhållningssätt över kommungränserna. Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv används dessa riktlinjer för att alla ska få likvärdig hjälp oavsett var man 

bor eller var man söker hjälp. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblematik får det stöd och 

den hjälp de behöver, men dess ansvar omfattar inte de insatser som åligger annan huvudman. I 

Stockholms stad är det stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden som är huvudman för de 

uppgifter som enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

åligger socialnämnden. Det är stadsdelsförvaltningarna respektive enheten för hemlösa vid 

socialtjänstförvaltningen som är ansvariga för vård- och behandlingsarbetet i samtliga vårdärenden 

enligt den ansvars- och kostnadsfördelning som gäller inom socialtjänsten i Stockholm.

Missbruksvården ska utformas och genomföras i samråd med den enskilde och erbjuda 

individuella insatser och lösningar. För att kunna göra detta krävs att socialtjänsten samverkar med 

andra myndigheter, organisationer och vårdgivare; som landstingets beroendevård och psykiatri, 

kriminalvård, frivilligorganisationer och andra samarbetspartners. Under 1990-talet genomgick 

missbrukarvården en utveckling från institutionsvård till utökad öppenvård vilket har förändrat och 

breddat handläggarnas arbetsuppgifter och kompetens. Exempel på insatser som kan erbjudas är 

motivations- och samtalsbehandling, strukturerade öppenvårdsprogram inriktade mot vård och 

behandling, arbetsträning, boendestöd för psykiskt störda missbrukare, gruppverksamheter, försöks- 

och träningslägenheter, stöd- och omvårdnadsboenden, behandlingshem samt familjehem med 

mera.
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De riktlinjer som ligger till grund för stadens missbrukarvård utgår från gällande lagstiftning, 

aktuell forskning, stadens alkohol- och drogpolitiska strategi, och policydokumentet Kommunerna,  

landstinget och missbrukarvården i Stockholms län- en gemensam policy för missbrukarvården och  

specialiserad beroendevård. Riktlinjerna innehåller avsnitt om utredning och 

vårdbehovsbedömning, dokumentation och uppföljning, anvisningar för handläggning av insatser i 

öppenvården, placeringar i HVB4 och familjehem för vuxna, §34- placeringar5 och kontraktsvård6 

samt yttranden till andra myndigheter. Vidare betonas vissa missbrukargruppers behov av särskilda 

insatser samt olika huvudmäns ansvar (Socialtjänstförvaltningen, 2006:5).

6.1.1 Utgångspunkter - Vad säger forskningen?

Gruppen som missbrukar är mycket heterogen och orsaken till varför man missbrukar är väldigt 

komplex. Därför finns det ingen bestämd behandlingsmetod som fungerar på alla som missbrukar. 

Dock finns det behandlingsmetoder med säkrare vetenskapligt stöd än andra. I Statens beredning för 

medicinskt utvärdering, SBU:s rapport Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (2001), har ett 

stort antal metoder för behandling av riskfylld alkoholkonsumtion, alkohol- och drogmissbruk 

granskats. Vad gäller alkoholberoende kan inga säkra slutsatser dras om värdet av 

institutionsbehandling utifrån sammanställningen, även om vårdformen bör anpassas till tyngden i 

missbruket. För narkotikamissbrukare har institutionsvård effekt, även om den är övergående. För 

psykiskt sjuka och/eller hemlösa narkotikamissbrukare  uppvisar institutionsbehandling bättre 

resultat än öppenvårdsbehandling. I SBU:s sammanställning förordas för alkoholmissbrukare 

psykosociala behandlingsmetoder med en klar struktur och väldefinierade åtgärder såsom bland 

annat kognitivt beteendeterapeutiskt inriktade behandlingar, 12- stegs behandling, parterapi och 

anhöriginsatser samt CRA (Community Reinforcement Approach). CRA kännetecknas av ett 

arbetssätt där man systematiskt utvecklar och stödjer klientens sociala nätverk och andra krafter  

som stärker motivationen till att leva utan alkohol och droger. När det gäller behandling för 

narkotikamissbrukare förordas omlärande behandlingsformer som är inriktade på att förändra 

missbruksbeteendet och psykoterapeutiska metod till exempel familjeterapi, kognitiv terapi och 

dynamiskt orienterade behandlingar. Läkemedelsbehandling, till exempel metadon eller  

subutexbehandling, i kombination med psykosociala insatser som inriktas på att förändra 

missbruksbeteende uppvisar effekt för heroinmissbrukare. För såväl alkohol- som 

4 HVB, Hem för vård eller Boende. Boende i annat hem än det egna. Kan vara familjehem eller institution. 
(Socialtjänstförvaltningen 2006:23)

5 Missbrukare intagna i kriminalvård kan enligt denna lag erbjudas behandling, familjehem eller annan insats under 
verkställighetens tid i samråd med Socialnämnden. Placering enligt 34 §, lagen om kriminalvård i anstalt. (KvaL)

6 Är ett alternativ till fängelsestraff för personer vars brottslighet är grundad i missbruksproblematik och är villiga att  
genomgå vård och behandling. (Socialtjänstförvaltningen, 2006:25)
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narkotikamissbrukare gäller generellt att strukturerade insatser har bättre resultat än allmänt  

stödjande insatser. Bland annat Mats Fridell betonar vikten av behandlingens längd för 

narkotikamissbrukare. (Fridell, 1996:143-144).

I FoU- rapporten ”Inte bara behandling - vägar ut ur alkoholmissbruket” betonas att vägen in i 

och ut ur ett missbruk ofta är långvariga processer som påverkas av såväl personens individuella 

förutsättningar som inflytande av yttre omständigheter. Detta innebär att insatser dels måste ta  

hänsyn till varje individs personliga och sociala förutsättningar och dels till vilket stadium i  

processen personen befinner sig i. Ofta behöver en mängd insatser kombineras över tid baserat på 

personens individuella behov. Enstaka hjälpinsatser kan inte förväntas leda till långsiktiga 

förändringar. Det poängteras dock att total rehabilitering inte är det enda berättigade motivet till att  

bedriva missbruksvård, utan insatser som förbättrar hälsa och överlevnad, avlastar anhöriga och 

andra vårdorgan samt ger missbrukaren ett värdigare liv har ett humanitärt värde, även om det inte 

leder till fullständig missbruksfrihet (Jan Blomqvist, 1999:204-2010).

Både Blomqvist och Fridell framhåller en rad viktiga förhållningssätt i framgångsrik 

missbruksbehandling; bland annat är det viktigt att ”börja där klienten är”, alltså att utgå från 

han/hennes nuvarande livssituation och förväntningar, att erbjuda klienten ett tryggt sammanhang 

och en förtroendefull relation, att stärka klientens nätverk, arbeta motiverande, långsiktigt samt att  

sätta upp realistiska mål och delmål för behandlingen. Hög tillgänglighet och god organisation med 

tvärdisciplinära kompetenta behandlare som både har medicinsk och psykosocial kompetens är 

också av stor vikt.

I SoS- rapport 2000:12 understryks vikten av forskning, utvärdering och uppföljning av 

socialtjänstens insatser, som ska vara av god kvalitet samt bygga på kunskap och beprövad 

erfarenhet. För att kritiskt kunna granska det egna arbetet, utveckla det och föra en professionell 

dialog med kollegor och andra praktiker är det därför av stor vikt att enskilda verksamheter 

kontinuerligt dokumenterar sitt arbete utifrån vilka klienter man möter, vilka insatser som görs och 

om och på vilket sätt klienternas situation förbättras under och efter vården avslutas. 

(Socialtjänstförvaltningen, 2006:5)

6.1.2 Kvinnliga missbrukare

Kvinnliga missbrukare lever många gånger under svåra psykosociala omständigheter. De är i hög 

grad utsatta för våld eller andra övergrepp och söker ofta dölja missbruket. Kvinnliga missbrukare 

uppvisar såväl fysiska som psykiska sjukdomstillstånd oftare än män, vilket gör det extra viktigt att 

samverkan sker med landstingets beroendevård och psykiatri. Kvinnors specifika behov bör beaktas 

vid valet av vård- och behandlingsinsatser. Kvinnliga missbrukare med barn ska särskilt 
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uppmärksammas, oavsett om kvinnorna är ensamförsörjare eller inte (Socialtjänstförvaltningen 

2006:20).

6.1.3 Utredning och vårdbehovsbedömning

En utredning samlar all information som behövs för att en myndighet skall kunna fatta beslut 

alternativt lämna ett begärt yttrande i ett ärende. Begreppet används också för att sammanfatta den  

slutgiltiga dokumentation som själva utredandet resulterar i. Utredningar inom socialtjänsten utförs  

med stöd av 11 kap 1 § SoL eller 7 § LVM och syftet är att ge beslutsfattaren ett tillförlitligt 

beslutsunderlag och utgöra en grund för valet av fortsatta insatser. Utredningens omfattning kan 

variera beroende på klientens behov och vilken typ av insats som efterfrågas. Utgångspunkten är att 

klienten så långt det är möjligt ska ges möjlighet att medverka i och utöva inflytande över planering 

av vård- och stödinsatserna. Varje utredning enligt 11 kap 1 § SoL ska leda fram till ett beslut. Detta 

beslut kan antingen innebära att ärendet avslutas utan åtgärd, att beslut om insats fattas eller att  

beslut om att lämna yttrande till annan myndighet fattas. (Socialtjänstförvaltningen, 2006:10)

6.1.4 Val av insatser

Det som är viktigt vid val av insats är att man skall utgå från individens behov. Missbruk är ett 

komplext problem och missbruksproblematiken kan ta sig en rad olika uttryck. Detta gör att kraven 

är stora på ett differentierat utbud av resurser. Dessa kan till exempel bestå av individuellt  

behovsprövade öppenvårdsinsatser i form av samtalskontakt hos socialsekreterare, kontaktperson, 

boendestöd, deltagande i gruppverksamhet eller strukturerade öppenvårdsprogram. Andra exempel 

är stödboende på inackorderingshem eller omvårdnadshem, placering på behandlingshem eller i 

familjevård för vuxna. Beslut om dessa insatser fattas enligt 4 kap 1 § SoL och det är den enskildes 

behov som ska vara vägledande för valet och omfattningen av insatser (Socialtjänstförvaltningen, 

2006:12).

6.1.5 Planer för genomförande och uppföljning av insatser

I Socialnämndens arbete med insatser för den enskilde ska brukarinflytande betonas, vilket innebär 

att det är viktigt att klienten ifråga ges möjlighet att framföra sina synpunkter på innehållet i  

erhållna insatser. Före varje beslut ska en individuell plan som tydliggör syftet med insatsen 

upprättas oavsett vilket lagrum som åberopas eller vilken insats som är aktuell 

(Socialtjänstförvaltningen, 2006:14).
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6.1.5.1 Boendestöd

Boendestöd är en individuellt behovsprövad insats enligt 4 kap 1 § SoL och ska erbjudas de 

missbrukare som är i behov av stöd i det egna boendet. Boendestödet omfattar allt som kan bidra till  

den enskildes utveckling och förmåga att klara vardagslivet och begränsas därmed inte till insatser 

endast i hemmet. Ett fungerande boendestöd utgör ofta en förutsättning för att den enskilde ska 

kunna klara ett eget boende och fyller en viktig funktion för att förhindra störningar i boendet och 

ytterst vräkning. Stödet syftar till att ge den enskilde ett socialt sammanhang och så långt det är  

möjligt, ett självständigt liv. Ofta kombineras stödet med andra insatser som till exempel av 

psykiatrisk kontakt, missbruksbehandling och/eller sysselsättning (Socialtjänstförvaltningen, 

2006:22).

6.1.5.2 Kontaktperson / -familj

Socialnämnden kan enligt 3 kap § 6 tredje stycket SoL utse en särskild person eller familj vars 

uppgift är att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter 

(Socialtjänstförvaltningen, 2006:23).

6.1.5.3 Försöks- och träningslägenheter

Upplåtelse av tränings-och försökslägenheter är en form av bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL och 

insatsen syftar till att förbereda klienten för att klara ett eget boende, då personer med 

missbruksproblem ofta har svårigheter att erhålla, klara och behålla ett eget boende. Insatsen kan 

vara ett led i en pågående rehabiliteringsinsats (Socialtjänstförvaltningen, 2006:23).

6.1.5.4 Placering i HVB

I de fall utredningen visar att missbrukaren har behov av vård, behandling eller omvårdnad i slutna 

former eller stödboende är HVB ett alternativ. Handläggande socialsekreterare vid 

stadsdelsförvaltningen har ansvar för förberedelserna inför, kontakten under och uppföljningen av 

placeringen, oavsett om det omedelbara behandlingsansvaret ligger på HVB under tiden klienten 

vårdas där.  En placering i HVB utgör oftast endast en del i en längre vårdkedja, varför det är viktigt 

att handläggaren vid stadsdelsförvaltningen fortsätter kontakten med missbrukaren under hela 

vårdtiden och tillsammans med klienten noga planerar de insatser som behövs efter vårdtidens slut.  

Beslut om placering i HVB fattas enligt 4 kap 1 § SoL eller 27 § LVM (Socialtjänstförvaltningen, 

2006:23).
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6.1.5.5 Placering i familjehem för vuxna

Vistelse i familjehem kan ersätta eller utgöra komplement till en institutionsvistelse och ingå som en  

del i en längre vårdkedja. Placeringen kan antingen avse vård och behandling eller boende och är ett  

alternativ för personer över 18 år (Socialtjänstförvaltningen, 2006:23).

6.1.5.6 Läkemedelsassisterad missbruksbehandling

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling vid opiatberoende. Föreskrifterna innebär att samma regler gäller vid 

förskrivningen av Subutex och Metadon. Underhållsbehandling får ges till den som har fyllt 20 år 

och har två års dokumenterat opiatberoende. I undantagsfall får underhållsbehandling ges till den 

som är under 20 år, t.ex. om personen har missbrukat opiater sedan han eller hon var mycket ung 

och tidigare behandlingsinsatser har misslyckats. Underhållsbehandling får endast ges vid en 

sjukvårdsinrättning som är särskilt inrättad för beroendevård och som anmält till socialstyrelsen att  

den avser att erbjuda sådan vård. 

6.1.6 Överklagande

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL kan överklagas och en sökande ska alltid underrättas om sin 

möjlighet att överklaga de beslut som är överklagningsbara genom förvaltningsbesvär. För 

överklagningar i mål som gäller prövningar enligt SoL och LSS till kammarrätt och

Regeringsrätten måste nämnden först ansöka om prövningstillstånd. Överklagande i mål om LVU 

och LVM kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten (Socialtjänstförvaltningen, 2006:13).

6.1.7 Dokumentation och uppföljning

I 11 kap 5 § SoL fastställs att all handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av 

beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska utformas med 

respekt för den enskildes integritet och beskrivningen av den enskildes förhållanden ska präglas av 

saklighet och objektivitet. Ett av dokumentationens syften är att den biståndssökande ska kunna få 

insyn i ärende som gäller myndighetsutövning men skall också kunna användas för tillsyn, 

uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, officiell/övrig statistik och för forskning. 

Dokumentationen ska vara så utformad att den möjliggör en korrekt bedömning och utgör en 

tillräcklig grund för beslut (Socialtjänstförvaltningen, 2006:13).
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6.2 Sammandrag av SOU 2011:6 Missbruket Kunskapen Vården 

6.2.1 Utebliven satsning

Enligt SOU:n ”Missbruket, Kunskapen, Vården” (SOU, 2011:6) har man inte satsat på 

missbruksvården sedan 1980-talet då rädslan för att HIV-smittan skulle drabba befolkningen var 

som störst . Efter det tidiga 90-talets ekonomiska nedgång drabbades missbruksvården hårt av 

nedskärningar och många av de institutioner som startat under 1980-talets satsningar lades ner. Det 

paradigmskifte som genomfördes inom missbruks- och narkomanvården gjorde det mycket svårare 

för den drabbade att få hjälp. Positionerna blev omvända. Det var inte längre socialsekreteraren som 

motiverade sina klienter att söka behandling, det var klienterna som som försökte övertyga sina 

socialsekreterare om att få behandling (a.a, 2011:179). 

6.2.2 Läkemedelsbehandling

En stor förändring som inträffade under början av 90-talet var att man istället för att satsa på 

institutionsbehandling, som ansågs ineffektiv och kostsam, byggde man ut och utvecklade 

öppenvården (Johnson, 2005:91). Man skickade alltså inte längre sina klienter på behandlingshem 

ut på landsbygden, utan man behöll dem i deras respektive städer för en öppenvårdskontakt på 

hemmaplan. Men den största förändringen under denna tidsperiod var att det blev enklare för 

heroinmissbrukare att få läkemedelsbehandling med till exempel Metadon och Subutex. I dagsläget 

har denna typ av behandling en dominerande ställning vad gäller behandling av opiatmissbrukare. 

Då dessa kommer under behandling minskar deras behov att dra in tusentals kronor per dygn för att 

tillgodose sitt missbruk, vilket har som följd att kriminaliteten minskar. Då läkemedelsbehandlingen  

är kostnadseffektiv i jämförelse med institutionsbehandlingen är det dock rimligt att anta att det  

kommer att bli än svårare för heroinmissbrukare att få medicinfri vård. 

Läkemedelsassisterad behandling är det billigaste alternativet vid ett behandlingsbehov. Medan 

medicinfri behandling är socialtjänstens ansvar och läkemedelsassisterad behandling bekostas av 

sjukvården. I och med detta kan socialtjänsten i större utsträckning flytta över sina ärenden till  

landstinget och sjukvården, hellre än att satsa sina egna pengar på den dyrare icke 

läkemedelsassisterade vården. Följden av detta kan i sin tur bli att man tvingar in folk i en livslång 

substitutsmedicinering istället för att ge missbrukaren en möjlighet att leva ett liv helt fritt från både  

droger och substitut för dessa (SOU, 2011:6:195).

Den läkemedelsbehandling som vi nämnt riktar sig mot opiatmissbruk, men även 

amfetaminmissbruk behandlas allt oftare med läkemedel som till exempel ADHD-medicinen 

Ritalin. 
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6.2.3 Missbruket idag och dess kostnader

Missbrukssituationen i Sverige har förändrats sedan narkotikans intåg på 1960-talet. Därmed har 

även vårdbehoven per definition förändrats. Idag uppgår enligt SOU:ns skattningar antalet personer 

med alkoholberoende till 330 000 och personer med tung narkotikaproblematik beräknas till 29 500. 

Många av de 330 000 med alkoholberoende är inte alls kända inom socialtjänsten eller sjukvården 

(SOU, 2011:35:20). Det ökande missbruket i samhället leder till ökade samhällsekonomiska 

kostnader, allt från fysisk och psykisk ohälsa till arbetsoförmåga. Varje år uppgår antalen i alkohol- 

och drogrelaterade dödsfall till ca 2 500 och minst 70% av klienterna inom kriminalvården har 

missbruksproblem (a.a, 2011:21).

Utredningen föreslår att samla ansvaret för behandling hos landstingen och att socialtjänstens 

insatser i första hand ska bestå i rådgivning och stöd (a.a, 2011:107). Som behandlingsansvaret ser 

ut idag så är det mycket övergripande reglerat. Socialtjänsten har inget uttalat ansvar, men ska ändå 

sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket. Med behandling menar man här systematiska och teoretiskt grundade metoder som 

hjälper människor att komma ifrån sitt missbruk, eller minska de negativa konsekvenserna av ett 

fortstatt bruk. Det har under lång tid observerats att det nu delade ansvaret mellan landsting och 

kommun drabbar individen, då det ger samordnings- och kontinuitetsproblem eller ibland utebliven 

insats då ingen av huvudmännen tar ansvaret (a.a, 2011:109). Det är inte ovanligt att till exempel 

socialtjänsten erbjuder psykosociala insatser och sjukvården inte möter upp med 

läkemedelsbehandling, eller tvärt om. 
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7 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

7.1 Inledning stämplingsteori

I det resultat vi kommer att presentera ser vi tydliga tecken på att det förekommer stämpling från 

socialsekreterarnas sida i arbetet med personer med missbruksproblematik. Socialsekreterarna 

möter inte klienterna i deras individuella behov, utan utgår från förutfattade meningar och de 

normer som råder inom yrkesgruppen. I och med detta konstaterande anser vi att stämplingsteorin 

är intressant för vårt arbete. 

7.1.1 Stämplingsteori

Stämplingsteorin består av en löst sammanfogad uppsättning av relaterade idéer mer än av ett  

enhetligt teoretiskt perspektiv. Enligt denna teori måste man för att kunna förstå en avvikelses natur  

ta reda på varför en viss människa förses med en avvikande etikett eller stämpel. Stämplingsteorin 

riktar fokus på en individs handlingar inte på dess egenskaper. Enligt teorin betraktas handlingar 

från omgivningens perspektiv. När handlingar avviker från rådande normer anses det som 

missanpassade och individerna som utfört handlingarna blir etiketterade. Detta är ett uttryck för 

samhällets maktstruktur; det är de personer som besitter makt som föreskriver vilken moral som ska 

följas och utgör således de viktigaste stämplingskällorna. Det finns flera faktorer som påverkar vad 

som enligt samhällsnormen är avvikande. Bland annat spelar den kultur vi lever i en stor roll - vad 

som anses avvikande på ett ställe kan ses oms normalt på ett annat. Vem som har begått en viss 

handling är av stor betydelse för om den ska ses som avvikande eller ej.  Det är alltså omgivningen 

som genom att placera människor i olika fack skapar en förutfattad mening om individen, vilket kan 

resultera i ett bemötande utifrån bestämda uppfattningar och förväntningar. Detta i sin tur kan 

resultera i att individen själv kan komma att identifiera sig som avvikande och försöka leva upp till  

dessa förväntningar. Giddens tar upp två typer av avvikelser, nämligen primär och sekundär. Det 

primära förklarar en avvikande handling som en engångsföreteelse och som ett resultat av 

omständigheter som inte har med personens karaktärsdrag att göra. Om omgivningen reagerar på 

händelsen som på en engångsföreteelse så kan den stanna vid primär avvikelse. Däremot bildas 

grogrund för sekundär avvikelse om omgivningen inte accepterar det inträffade och stämplar 

individen som ”lär sig bli en avvikare”. 

Stämplingsteorin kritiseras bland annat för betoningen på stämplingens aktiva karaktär. Med det 

menas att de bakomliggande faktorer som leder fram till vissa handlingar kommer i skymundan. 

Stämplingen är ju inte helt slumpartad - skillnader i klass, uppfostran och möjlighet att själv 

bestämma över sitt liv påverkar i vilken utsträckning människor går in i beteenden som klassificeras 

som avvikande av omgivningen. Det är dock inte kartlagt om en stämpling verkligen förstärker ett  
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beteende eller inte. Inga klara kopplingar kan göras till att det är just stämplingen av en individ som 

förstärker det avvikande beteendet. Det går inte att utesluta att andra faktorer i personens miljö kan 

bidra till situationen (Giddens, 2007:590-593).

7.2 Inledning genussystemet

Forskning tyder på att det finns skillnader mellan män och kvinnor vad gäller missbruksmönster, 

hjälpsökande och orsaker till missbruket (Melin Näsholm, 1998:75-79), och då vår uppsats handlar 

om både kvinnor och män är det viktigt att ta hänsyn till dessa och även till eventuella skillnader i  

den hjälp som erbjuds. I vårt resultat har framkommit att normen för en hjälpsökande klient är en 

medelålders man. Då insatserna baserats på vad som är norm framkommer det att det som kvinna är 

ytterligare svårare att får sina behov tillgodosedda och därmed risken att bli stigmatiserad än större.  

Valet av genusteori är främst baserad på historikern Yvonne Hirdmans resonemang kring 

genussystem.

7.2.1 Genussystemet

Termen genus härstammar från latin och kan översättas till sort, slag, släkte eller kön (Hirdman,

2001:11). Begreppet påvisar en hierarkisk uppdelning, män och kvinnor emellan, som är invävd i 

både sociala institutioner och sociala mönster. (Jackson och Scott, 2002:1)

Genusbegreppet började användas i den feministiska forskningen i början av 1980-talet och det 

mest kännetecknande för genusforskare är att de problematiserar förhållandet mellan könen. En 

central utgångspunkt i forskningen är varför kvinnor generellt, historiskt och geografiskt har ett 

socialt lägre värde än män (Hirdman, 1998:5). Genussystemet är ett ”nätverk” av processer, 

fenomen, föreställningar och förväntningar som genom sitt samspel med varandra framkallar 

mönstereffekter och regelbundenheter (a.a, 1998:12-14). Följaktligen är genussystemet en 

ordningsstruktur som baseras på kön och som är förutsättningen för andra sociala, politiska och 

ekonomiska ordningar i samhället. Innebörden av genussystemets ”lagar” är enligt Hirdman att 

mannen bildar normen för det allmängiltiga och normala medan kvinnan står för det generellt  

underordnade. Denna ”lag” finns överallt, både i psykisk och fysisk ordning. Vidare handlar 

genussystemet om föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och om 

arbetsdelningen mellan könen (a.a, 1998:59). Hirdman förklarar uppdelningen av sorter, sysslor och 

platser. När en viss sort (exempelvis kvinnan) gör en viss syssla på en viss plats blir kvinnan just 

kvinna och omvänt gäller detsamma mannen. Mattsson menar dock att det inte är oproblematiskt att  

kategorisera kvinnor och män som grupper eller att använda begrepp som kvinna, man, kvinnligt 

och manligt, då det alltid finns en risk att bidra till fortsatta kategoriseringar och stereotypiseringar.  
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Hon vill därför betona att innebörden av genusperspektivet är att lyfta fram relationen mellan 

kvinnor och män och att belysa de olika situationer som existerar för kvinnor och män. Kvinnor och 

män generaliseras som grupper, genusperspektivet lyfter fram detta utan att hävda att till exempel  

alla kvinnor lever på samma sätt eller upplever samma saker på samma sätt - bara för att de är 

kvinnor (Mattsson, 2002:5). Ett barn föds in i dessa ”mönster” och ingen föds till kvinna eller man 

utan skapas till det. Hirdman förklarar att de maktformande som råder äger rum på olika nivåer och 

i olika reproduktionsprocesser. Kvinnor är givetvis med och skapar den process som leder till de 

olika maktstrukturerna; trots att kvinnor har lägre social status än män är de lika integrerade i detta  

system som männen.

7.3 Inledning Tillys teori om beständig ojämlikhet

Missbruket och dess konsekvenser gör att personer med missbruksproblematik inte har samma 

förutsättningar i samhället som de flesta andra, en ojämlikhet som leder till stigmatisering. Detta 

medför en ojämlikhet vilket har gjort att vi valt Tilly's teori som tar upp orsaker bakom ojämlikhet  

sociala grupper emellan. 

7.3.1 Tillys teori om beständig ojämlikhet

Tilly´s teori om beständig ojämlikhet utgår från att ojämlikhet skapas sociala grupper emellan.  

Denna bildas genom att sociala aktörer utgör kategorier, ofta motsatspar som svart/vit, 

arbetsgivare/arbetstagare, fattig/rik som står i relation till varandra. Tilly kallar detta social  

kategorisering. Han menar på att människan har ett behov av att kategorisera och dela in saker i  

olika fack (Tilly 2004:17-21). Han skiljer mellan inre och yttre kategorier där de inre utgörs av den 

inåt synliga struktur som tillhör en viss organisation, till exempel lärare/elev eller  

läkare/sjuksköterska. De yttre kategoriseringarna utgörs av det man ser på ytan till exempel kön och 

etnicitet. Sammankopplingen mellan inre och yttre kategoriseringarna förstärker ojämlikheten. (a.a,  

2004:86-87). Tilly ser ojämlikheten ur ett relationellt perspektiv vilket innebär att den makt som 

utövas inom de sociala konfigurationerna inte är knuten till individen utan istället påträffas i  

strukturen där den manifesteras i samspelet. Relationen mellan över- och underordnad blir därmed 

central (a.a, 2004:22-24). 

Tillys definierar ojämlikhet som en ojämn fördelning av resurser och han anser att man måste 

göra en relationell analys om man vill förstå orsakerna bakom ojämlikhet. Han talar om fyra kausala  

mekanismer: exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning samt anpassning. Exploatering 

handlar om att en del i ett kategori-par utnyttjar motparten som ofta är i beroendeställning till  

utnyttjaren. Den aktör som besitter makt drar vinning genom att utnyttja den arbetsinsats som 
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motsatsparet presterar, för att sedan förhindras att ta del av det fulla värde deras arbetsinsats 

genererat. Det kan handla om pengar men kan även handla om vilken aktör som är mest kraftfull 

och inflytelserik (a.a, 2004:98). Den andra orsaksmekanismen är möjlighetsansamling och bildas 

när relativt mindre maktpositionerade kategorinätverk skaffar sig monopol på en lönsam marknad 

(ofta etniska minoriteter). Här handlar det inte om att ta utomstående tjänster i anspråk utan om att  

hindra dem från att få tillträde till resurserna (a.a, 2004:103). Den tredje orsaksmekanismen är 

efterlikning, vilken befäster underordningen. Fastlagda sociala mönster, strukturer och kulturer 

överförs från en kontext till en annan. Orsaksmekanismen är svår att upptäcka eftersom 

medlemmarna i en kategoriell konfiguration ofta handlar oreflekterat. Därmed sker en 

internalisering, vilket leder till att efterlikningen blir osynlig till sin karaktär (a.a, 2004:107). Den 

fjärde och sista orsaksmekanismen är anpassning, vilken även den befäster underordningen. Denna 

mekanism håller den kategoriella ojämlikhetens olika system på plats även om den inte är av så stor  

vikt för skapandet av dem. Anpassning har två huvudkomponenter: skapande av procedurer som 

förenklar den dagliga interaktionen människor emellan, samt utveckling av goda sociala relationer  

kring rådande skiljelinjer. Att individen vet hur han eller hon ska uppföra sig skapar en trygghet, 

vilket handlar om att passa in i en social kontext. Tilly menar att exploatering och 

möjlighetsansamling bygger upp samhällets struktur och därmed ojämlikheten medan efterlikning 

och anpassning vidmakthåller den (a.a, 2004:108-110).
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8 RESULTAT

I detta kapitel kommer vi först att presentera resultatet av våra intervjuer som vi delat upp i fyra  

teman. Senare presenterar vi resultatet av missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och 

beroende”. 

8.1 Uppsatsens resultatdel: struktur

För att besvara vårt syfte - att undersöka om socialtjänsten bidrar till stämpling av klienter med 

missbruksproblematik genom sitt sätt att arbeta - utgick vi från frågorna i intervjuguiden, som är 

baserade på uppsatsens frågeställningar. Under intervjuerna så utkristalliserades fyra tydliga teman 

som är relevanta för uppsatsens syfte (Malterud, 1998:92).

Det första temat, Syn på klienten, visar att hjälpinsatserna inte alltid är anpassade efter klientens  

behov utan i vissa fall styrs av socialsekreterarnas satta normer och personliga värderingar.

Under det andra temat, Kvinnoperspektiv, framkommer att grunden i missbruksvården är den 

manlige klienten. Det råder brist på behandlingshem enbart för kvinnor vilket innebär att kvinnor 

som söker hjälp inte får adekvata insatser i samma utsträckning som män. 

Tema tre behandlar Maktobalans och visar på att makten att fatta beslut flyttats längre och längre 

ifrån socialsekreterarna och närmre politikerna. Det blir med andra ord svårare för 

socialsekreterarna, de som har den största kunskapen om klientens behov, att påverka val av insats.

Det fjärde och sista temat handlar om Resurser och budget. Det som återkommer under denna 

rubrik är att de ekonomiska resurserna tills stor del styr arbetsmetoderna och valen av insats för 

klienten.  

8.2 Presentation av intervjupersoner

O: Har arbetat inom socialtjänsten i över trettio år och är nyligen pensionerad. Arbetade största 

delen av tiden med hemlösa och missbruk med fokus på kvinnofrågor, prostitution och våld.

R: Har arbetat cirka tio år som socialsekreterare på missbruksenheten för vuxna i Söderort. Är själv 

i 30-40 årsåldern.

T: Är i 60-årsåldern och har varit i kontakt med socialtjänsten under i stort sett hela sitt liv. Har 

missbrukat alkohol och narkotika sedan mitten av 1950-talet. 

Z: Har arbetat som socialsekreterare på försörjningsstöd och missbruksenhet för vuxna i Norrort i 

cirka fem år. Är i 30-årsåldern.
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Samtliga intervjupersoner är eller har varit stationerade i Stor-Stockholm.

8.3 Avidentifiering - ”hen”

För att så långt som möjligt avidentifiera våra intervjupersoner har vi bestämt oss för att benämna 

dem med det könsneutrala pronomenet ”hen”, istället för hon eller han. Men inspiration från 

finskans könsneutrala ord ”hän” bildades det svenska pronomenet ”hen” under 70-talet och har fått 

ett ordenligt uppsving i HBTQ7-kretsar under 2010-talet (Milles 2009).

8.4 Tema ett: Syn på klienten

Av de teman som framkom i vårt material var detta ett av de största och återkom genomgående. 

Synen på klienten och bemötandet är, oavsett socialsekreterarens resurser, det som till syvende och 

sist är avgörande för bedömning av insats.

8.4.1 Om brukaranpassning

Den av respondenterna som har mest på hjärtat, och som även har mest kritik mot många 

socialarbetares syn på klienterna, är Z. Hen menar att individuella lösningar ofta uteblir av 

ekonomiska skäl så att även klienter som är i behov av mer omfattande insatser förvägras sådana 

och automatiskt slussas till öppenvården. Hen säger:

I slutändan så kan det betyda att man kanske får gå i öppenvård och misslyckas i ett halvår, för att sen bli  
uppflyttad till ett stödboende i tre månader och misslyckas där? Och sen så kanske få börja i en KBT-
öppenvård. Det kan ju vara så att man inte är motiverad då? Och då kanske man blir avslutad 'Nu har han 
blivit kallad fyra gånger på den här tiden klockan kvart över åtta, torsdag om tre veckor och uteblivit vid 
samtliga tillfällen.' Eller 'Nu har jag ringt på det här numret, det är avstängt, han vet var socialtjänsten 
finns.' Javisst, det är sant, alla vet vart vi finns och det är bara att åka upp. Men verksamheten är ju 
anpassad för vanliga, icke-missbrukare. 

Z menar att systemet inte är brukaranpassat, att man utgår ifrån att det ska passa ”Svenssonlivet” 

och att klienterna ska anpassa sig till socialsekreterarna. Hen fortsätter;

Jag vet att några kollegor vi hade vägrade att ringa upp och påminna (sina klienter) eller skicka sms. Det  
är min privata åsikt att det  är lite så här 'Klipp dig och skaffa dig ett jobb'. Jag hade väl också velat sitta 
på en parkbänk och dricka öl om jag kunde. Jag hör ofta att man har ett val. Jag kan hålla med - man har 
alltid ett val, men man har ju många olika typer av val. Vissa personer kanske väljer mellan 'Ska jag ta 
livet av mig?' eller: 'Ska jag börja knarka?' 

Hen menar att man får försöka tänka tvärtom ibland, att man får fråga sig vad den här personen 

behöver för att man ska kunna göra en bra utredning och få ett bra underlag. Det är tydligt att det Z 

7 HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queerpersoner (www.egaliaung.se)
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talar om är att se människan, att se individen bakom missbrukaren.

O håller med om att systemet inte är brukaranpassat och tänker främst på det manualbaserade 

arbetet. ”Man kartlägger och tar reda på så jäkla mycket och vad gör man av den här kunskapen? 

Jag upplever inte att man gör något speciellt”. O tror att man gör så gott man kan, med de 

begränsningar som finns, men att det är förödande för många att hjälpen kan ta så lång tid. Hen 

menar också att man måste anpassa sig efter klienterna och sätta in rätt insatser när de är 

motiverade. ”För nästa gång, nästa gång kan vara när som helst, och då kanske dom hinner innan 

den dagen kommer.” 

O fortsätter att förklara att ett annat problem som blir aktuellt om man sätter in insats för en 

klient som inte ställer upp frivilligt. Då blir LVM aktuellt vilket är ohyggligt dyrt. Därför drar man 

av ekonomiska skäl tillbaka insatsen så fort klienten är avgiftad eller dylikt för att sedan skriva in 

honom/henne igen frivilligt.

Och då låtsas man att dom är villiga att gå in frivilligt, och det är dom ju förmodligen just då. Men för det 
mesta blir det inget. Så det är en sådan där metod som man har kört för att klara sig undan kostnaden. Och 
det är klart att det är ju inte bra för de personer det gäller. Att man vill få hjälp, men att man tjafsar om 
kostnader. Och att man har mage att säga det till klienten också, så att de tycker att 'Ja, nä... De tycker inte 
att jag är värd det.' Jag har hört många klienter säga det...

R har en annan upplevelse av sitt kontors anpassning till missbrukarnas behov:

Jag vet inte vad dom som kommer hit tycker egentligen men jag tror och hoppas att det inte är något 
större problem här. Vad gäller tillgänglighet så har vi jour hela dagarna. Det är alltid någon som har 
jourtelefon, till exempel, så det går alltid att få tag på någon. Sen är det så att om det dröjer innan en 
person kommer in hit med en anmälan och vi försöker komma i kontakt med personen. Bara för att den 
inte kommer på några gånger och om den har adress eller telefonnummer och säger att den ska komma 
och inte kommer, så det är inte så himla bråttom att avsluta. Faktiskt inte. Hittills har det inte varit det i 
alla fall.

R berättar om sin syn på att hjälpa:

För mig är inte det där så svårt, att hjälpa människor som behöver hjälp. Jag har jobbat med folk i hela 
mitt liv, och min vilja är att behandla andra som jag själv vill bli behandlad. Det viktigaste är att dom som 
kommer hit tycker att det är okej att komma hit. Och känner att det är okej att säga precis vad som helst 
och vara som man är. Det är så lite som behövs ibland för att allt ska gå åt helvete. Faktiskt. Och det kan 
hända vem som helst. Och i min grupp är vi jättebra på bemötande. Sen kan det vara annorlunda på andra 
enheter. Jag kan höra från klienter att dom har känt sig kränkta. Ibland från ekonomienheten. Men det 
handlar ju om andra saker. Familjeenheten också. Vi ifrågasätter ju inte på det sättet som dom kanske gör. 
Jag vet inte...
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8.4.2 Moralisering

Z berättar att många av hens kollegor ser personer som missbrukar som väldigt manipulativa, men 

menar att för att ett system ska kunna vara inkluderande och fungera, oavsett vilket välfärdssystem 

det är, så måste det där lilla utrymmet för dem som vill fuska finnas. Hen förklarar att det är oerhört 

många andra som faller om man tar bort det. Z menar att ett tydligt ”kvitto” på att missbruksvården 

inte fungerar är att 70-90% av alla som sitter på svenska anstalter har ett narkotika- eller ett  

blandmissbruk. 

Många ser det ju som att 'de vill inte, vill de leva det där livet så gör det'. Och med narkotika tycker jag att 
det är mycket vi-och-dom-tänkande. Man får gärna kriga mot narkotikan om man vill, men nu har man 
börjat kriga mot den här trasiga människan, det är där kriget förs.

Z berättar vidare att hen brukar prata med sina klienter om att ta tid och sörja uppbrottet med drogen 

då de bestämt sig för att sluta och menar på att man ofta låtsas som att det inte finns något positivt  

alls med droger. Om man tar bort drogen menar hen att någonting annat måste komma istället och 

att det framförallt måste finnas ett skyddsnät.

   

Ibland kan det vara ett barn som ställer krav eller att någon i familjen dör, eller att bästa polaren dör 
hemma hos sig eller att man får HIV eller att någon läkare säger att 'ditt hjärta...' eller 'din lever'... Det kan  
ju vara olika. Och då har det gått ganska långt, men annars kan det vara att man måste hitta en hobby, ett  
intresse, en sysselsättning. Man måste få sörja, tror jag, och ha förståelse för det.

Z förklarar att det finns många olika föreningar som Nobba Brass och Nubbe, där det finns folk som 

förstår. Z tror på att fråga vad klienten själv vill men erfarenheten säger att det ofta är tvärtom, att  

många kollegor anser att man inte ska ge klienten vad han eller hon vill utan att den ska visa 

motivation först. 

O menar att det ett stort moraliserande kring missbruk. Detta innebär att de skador som personer 

med missbruksproblematik har fått genom att ha levt länge i missbruk eller hemlöshet också 

betraktas som självförvållade. Hen menar att det ser helt annorlunda ut för den som däremot har ett 

funktionshinder. O berättar att hon sett flera personer som varit långvariga inom socialtjänsten på 

grund av att de har ADHD och/eller Aspergers syndrom och inte riktigt klarat sig i samhället på 

egen hand och därför börjat missbruka. Då den situationen uppstår får de helt plötsligt ingen hjälp 

längre eftersom det inte ses som en funktionsnedsättning utan som ett missbruk.

40



Då O har varit verksam på området över 30 år undrar vi om hon sett någon skillnad över tid vad 

gäller synen på klienten.

Både ja och nej, kan jag väl säga. I viss mån så har människor överhuvudtaget tagit till sig mer utav 
sjukdomsbegreppet. Men jag tror rent allmänt att människors attityder är väldigt svårpåverkbara, de tar 
väldigt lång tid att ändra. Men jag tycker ändå att framförallt bland socialarbetare har man både mera  
kunskap och en större förståelse för den här typen utav problematik.

Vi undrar vad R säger om den färska SOU-rapporten som visar att missbrukare är en grupp som 

bortprioriteras när det ska sparas. 

Alltså så har det ju varit hela tiden tycker jag. Att vår klientgrupp ska ha minsta möjliga. Det ligger i 
luften i hela organisationen. Också om jag tänker på våra löner, vi har dom sämsta lönerna i huset, till 
exempel. Lite så är det ju. Att det här är någonting som måste göras. Men vi som jobbar har aldrig haft 
den känslan. Utan den  finns i samhället överlag, överallt egentligen. Att den här gruppen, ja det är lite så 
där 'Klipp dig och fixa ett jobb' - så är det ju. Man ska satsa på unga och barn. Och det ska man ju absolut 
göra. Man ska ju börja där också. Men man kan ju inte glömma den här gruppen ändå, som bara blir 
större och större. 

8.4.3 Om att göra sitt bästa

Vi undrade hur många av dem som söker som får någon sorts insats. Z menar att alla får komma till 

kommunens lokala beroendemottagning medan O menar att det verkligen gått upp och ner genom 

åren: 

Man kan väl säga såhär: Jag tror att det finns ambitioner att försöka hjälpa människor. Sen beror det på 
hur människor kommer in i systemet som missbrukare. En del har ju varit med ända sedan dom var barn 
av olika skäl och det har bara rullat på, på något sätt, och så helt plötsligt är dom vuxna. Och det är en 
ganska svår situation för att som barn inom socialtjänsten så får man rätt mycket uppställning. 
Jämförelsevis. Men från den dagen man fyller 18, i princip, så får man inte det längre utan då är man 
vuxen och då ska man helt plötsligt förstå att man ska ta tag i saker själv och ta ett eget ansvar. Och det 
har man i princip aldrig fått lära sig under den här barndomstiden.

 

O tror ändå att socialsekreterare i sin yrkesroll försöker göra sitt bästa. Det bekräftas av T, vår 

informant, som känner att hens socialsekreterare genom tiderna känt tillit till hen och gjort sitt bästa  

för att hjälpa hen:

Jag har fått kämpa lite, men det är jag lite glad för också. Det som har varit avgörande är att man lär sig 
ganska fort att jag ger mig aldrig. Det går inte att med totalitära regler och totalitärt behandlande för att få  
mig att ändra på mig. Jag ger mig aldrig. Men jag har blivit väl behandlad. 
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8.5 Tema två: kvinnoperspektiv

Det blev väldigt tydligt under intervjuerna att bristen på kvinnoperspektiv inom missbruksvården är 

central. Speciellt O som jobbat mycket med kvinnofrågor, hade mycket kritik mot socialtjänstens  

arbete.

8.5.1 Majoritet män

Samtliga respondenter har erfarenheten att de som söker hjälp till 80% är män och till 20 % kvinnor.  

R vet att hon har förhållandevis stor del kvinnliga klienter, 30%. Hen säger att de har blivit fler, för 

några år sedan var det bara några enstaka. Även O och Z ger en bild av att antalet kvinnor som 

söker hjälp har ökat. När vi undrar vad de tror det beror på säger både R och Z att kvinnor ofta 

döljer sitt missbruk längre på grund av att de oftare håller sig borta från kriminalitet och istället  

skaffar sig pengar på andra sätt. På så vis håller de sig borta från socialtjänsten. 

8.5.2 Brist på behandlingshem för kvinnor

På frågan om kvinnor med missbruksproblematik får samma hjälp som män svarar R:

Ja, jag tycker det. Sen har vi något sånt här kvinnoprojekt också. Om kvinnovåld och sånt där, så att... Vi 
prioriterar kvinnor, alltså barnfamiljer och kvinnor. Specifikt. Det är dom vi ska prioritera och det gör vi 
också. Det som är svårt, det är att hitta placeringar för kvinnor som måste placeras, på speciella  
kvinnoboenden. Det finns nästan inga i Stockholm. Och inte så många behandlingshem heller ute i landet, 
för bara kvinnor. Eller kvinnor med substitutionsbehandling. Det är jättejättesvårt att hitta ställen. 

O har mycket kritik mot 12-stegsbehandlingen, som är väldigt central inom socialtjänstens 

missbruksvård. Hen tycker att det ska vara separata mans- och kvinnogrupper, vilket det sällan är. 

Hen menar att eftersom männen är i så stor majoritet är det mycket svårare att driva 

kvinnobehandlingshem, för att det blir dyrare. O gjorde en kostnadsberäkning och konstaterade att 

ett behandlingshem för enbart kvinnor var någonstans mellan 100 och 200 kr dyrare per dygn och 

klient.

Det som händer är att man inte tar hänsyn till kvinnornas behov. Plus att det nästan alltid uppstår 
relationer. Alla är ju kärlekstörstande och i all synnerhet kvinnor. Är man inne i ett tungt missbruk och har 
levt som hemlös eller i missbrukarkretsar väldigt länge så är det ju inte bara att man är kärlekstörstande 
och vill ha en man, utan man man måste ha en man, annars klarar man sig inte. Som kvinna så är man ju 
fullständigt fritt villebråd. Man måste ha en man oavsett hur han behandlar en, för han blir som ett skydd 
mot de övriga, för männen är alltid fler. 
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O fortsätter:

I stort sett all missbruksvård är gjord för män. Och av män. Och så är det även med AA-rörelsen. Den  
skapades i USA någon gång på 30- 40-talet av män, som dessutom var religiösa. För män - Av män. Så 
man har  fått modifiera ganska ordentligt för att få det att passa för kvinnor, för det första. För det andra  
så är det riktigt rysligt när man sitter i blandade grupper, för de flesta behandlingshem är också 
könsblandade. Och då utgör männen minst 75%. Ofta mer. Och sen är personalstyrkan precis tvärt om. 
Och... De här kvinnorna bli väldigt utsatta. Speciellt om man har levt i prostitution, eller om man har varit 
utsatt för sexuella övergrepp och framförallt om man har blivit utsatt för mycket våld av män. För det 
sitter ju alltid förövare i den här gruppen. Och det sitter förövare som går igång på de här storyna som 
kvinnorna berättar.

P berättar att hen har träffat flera kvinnor som har blivit fortsatt utnyttjade på behandlingshemmen 

av män som har gått igång på deras story.

Vi undrade vad R tyckte om 12-stegsbehandlingen:

Jag vet inte, jag kan inte mycket om 12-stegsbehandlingen utom det jag hört. De har haft en kvinnogrupp 
här vet jag, men nu var det länge sen dom hade en kvinnogrupp i vår öppenvård. Men det går ju, om det 
finns behov. Jag skulle kunna tycka att det är bra att ha en egen grupp för kvinnor. Men dom flesta kvinnor 
som jag har vill inte det. Jag tror ju också att det handlar om att det blir för ”kvinnligt”, om man säger. Jag 
har många klienter som inte tycker det är så kul med det här typiskt kvinnliga. Dom har några 
föreställningar om att kvinnor ska prata om känslor och att man ska prata om, du vet, bakning och typiskt 
kvinnliga, liksom... De som går hos mig är mer rejäla och vill inte hålla på med sånt där tjafs. Säger dom. 
Så jag tror att det är olika. Men det är bra och finns det tillgång så är det ju bra. För dom som behöver. 

8.5.3 Attityder

Z berättar att hen tycker att mycket fortfarande är uppbyggt på att klienten ska vara en manlig 

medelålders alkis. Hen har jobbat mycket med unga kvinnor som kan vara runt 23 år och har 

injicerat heroin i 7 års tid. Många av de boenden som finns och som är lite billigare kan de inte vara 

på. 

Säg att man har haft en uppväxt med mycket fosterhemsplaceringar och kanske psykiatrisk problematik - 
så ska man bo någonstans blandat med lite vem som helst i något gemensamt i kommunens stödboende - 
för det är det man har att erbjuda. Då tackar de såklart nej, och då är man otacksam. Ett typiskt exempel 
på att man gör inte en individuell bedömning, det här kanske är en tjej som man kanske vill satsa på. Då 
ska hon först bo där kanske tre månader för att visa att hon inte kan bo där, till exempel.

 

O tror ändå att det blivit bättre attitydmässigt på många sätt även om det fortfarande är många som 

anser att missbrukande kvinnor är mycket jobbigare än missbrukande män.

Det är många som aldrig har tänkt, och fortfarande inte tänker i några som helst könsperspektiv. Jag var 
och föreläste om mäns våld mot kvinnor för två, tre år sedan och pratade om könsperspektiv och utsatthet 
bland annat. Och efteråt sa en manlig avdelningsföreståndare såhär att 'Jaha... Sådär har inte jag tänkt...'  
'Nähä?' sa jag 'Nej, jag jobbar ju med missbrukare'. 'Jaha... Och nu har du plötsligt kommit på att 
missbrukare är av två olika kön?' säger jag. 'Jaa' sa han 'Jag har aldrig tänkt så förut'.
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O förklarar att hen brukar ta upp att man glömmer att personer som missbrukar har två kön.

Det är ju ofta samma med funktionshindrade och så där, så jag brukar skoja och säga det att 'Det är väl  
här som på alla andra ställen att det finns en damtoalett och en herrtoalett och en handikapptoalett? För 
handikappade har ju inget kön, eller hur?'

8.6 Tema tre: maktobalans

Detta tema kom upp då det blev tydligt under intervjuerna att mycket av socialsekreterarnas dagliga  

arbete med missbruksvård handlar om makt. Både maktlöshet från socialsekreterarnas sida, då det 

framkom att delegationen hamnar längre och längre från dem, men även obalans klient kontra 

socialsekreterare där det är klienten som är i tydligt underläge. 

8.6.1 Delegation

Det som framkommer från samtliga respondenter är att socialsekreterarnas delegation nästan helt är  

borttagen. R förklarar att hennes chef har delegation upp till en viss summa men att det håller på att  

ändras så att man måste ansöka hos socialnämnden allt oftare. O tycker att bristen på delegation blir 

som ett hån både mot socialsekreteraren och mot klienten: 

Där sitter man och träffar klienten och så gör man en ASI8-intervju och sitter där och pratar och står i, i två 
timmar. Och sen ger den något utslag och så sen blir det liksom tvärnobben på någon placering på något 
behandlingshem. Och vad får man? Jo, lågtröskelboende. Och ändå har man ju ramavtal med massor med 
institutioner där man kan placera. 

Z känner inte till någon kommun i Stockholmsområdet där socialsekreterarna har delegation annat  

än till öppenvården. Allting som kostar externa pengar får man inte fatta beslut om. Hen berättar att  

hen vet vissa enhetschefer som fattar beslut själva och vissa som får gå till socialnämnden en gång i 

månaden.

Och det är också såhär, jag jobbade jättemycket med en kille som hade missat ett besök och det var ju inte 
så jättekonstigt kanske för han pundar jätthårt. Och det gjorde att han blev tvungen att vänta på nästa 
nämndtillfälle en månad senare. Det blir så fel! Man tror att om man tar bort delegationen så spar man 
pengar.

Z hänvisar till ny forskning från 2005/2006 som visar på att det är precis tvärt om. Kommuner som 

litar på sina anställda och har full delegation sparar pengar. Då tar man som anställd ansvar medan 

om man inte får göra någonting, alltså inte får bestämma någonting, då blir det mer som en kamp 

mellan socialsekreterare och socialnämnd. Z säger att om man gör en bra bedömning från början 

8 ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. (www.socialstyrelsen.se)
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och hör med varandra kollegor emellan, så att det blir rättssäkert och rättvist, då spar man pengar.  

”Men det vågar de ju inte lita på.” 

Vi undrade om bristen på delegation påverkade arbetsinsatsen på något sätt. R började med att 

säga att hen egentligen inte trodde det. Man måste ju ändå skriva utredning och ansöka, men det blir  

på ett tidigare stadium. Hen trodde att det kommer att börja påverka, för det är flera som har fått nej  

på ansökningar nu. 

Jag fick i och för sig känslan att jag hade jobbat lite förgäves nu när jag fick nejet. Verkligen. Men 
samtidigt blir jag arg. Jag tycker att de borda ha kallat mig till mötet om de hade frågor. Jag kanske inte 
var tydlig nog i ansökan. Så jag är faktiskt arg för att dom inte har frågat mig om ärendet. Så det påverkar 
och det blir lite så här: 'Jaha, skit samma' och när jag träffar klienter så får jag säga: 'Du kan glömma det  
där. Du kommer få nej. Du kommer aldrig få godkänt.' Lite så känner jag faktiskt. Så det känns inte riktigt 
lika roligt just nu. Men samtidigt så blir det ju kamp nu. Kampkänsla, ja faktiskt. 

O tycker inte heller att klienterna gynnas av att delegationen ligger så långt borta. Men hen tar upp 

en positiv aspekt, nämligen att vissa stadsdelar infört en konsekvensanalys där man analyserar vad 

som kommer att hända om en klient blir utan hjälp, vilket hon tycker är jättebra.

Vår informant T säger om frågan delegation:  

Man måste få ha någon delegering att få göra mer. För jag menar, det blir billigt att göra så ändå på sikt.  
Så jag menar, blir det rätt insats från början så blir det rätt. Hellre än massa billiga fel. Jag menar massa 
billiga fel, rent humanitärt, att få någonting man inte behöver det är ju oförskämt alltså. Det vill man ju 
inte hålla på och verkställa. Hålla mänskligheten vid liv som en annan nödlösning. Det är väl bättre att 
man ska ha delegation. 

Däremot tycker hen att socionomerna ska stå upp för sina egna åsikter mer.

Jag förstår inte att socionomerna inte har något motto, så som igår första maj eller nåt. 'Låt oss göra som 
vi vill' För nånstans - ska du ta ställning till någons behov så ska du ju i det mötet vara till hjälp och då 
måste man låta dig använda dig av de kunskaper du har. 

8.7 Tema fyra: Resurser / Budget

Att resurserna styr insatserna är tydligt i intervjuerna, förutom möjligtvis hos R, men som även hen 

tycker att arbetet med de nya politikerna i hennes område blivit alltmer budgetstyrt.

8.7.1 Får klienterna den hjälp de lagligen har rätt till?

Beträffande frågan om klienterna får den hjälp de lagligen har rätt till går åsikterna lite isär. Enligt R  

får de det:
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Ja, jag tycker det ändå. Hittills. Här har det verkligen varit så. Det har varit helt underbart att jobba här  
tycker jag, det har faktiskt varit lätt att ge. Alltså jag tror att vi har haft tur också. Eller dom som har 
kommit hit. För vi har haft en så bra arbetsgrupp med en jättebra positiv kultur som har gjort jobbet lätt 
och roligt. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga, för jag märker en tendens att det håller på att förändras 
lite. Det har kommit så mycket nya människor i min arbetsgrupp så att jag orkar inte ens lära känna dom. 
På riktigt. Och mina favoriter slutar, så jag vet inte riktigt. Det kanske kommer att ändra sig här också.  

Den förändring R talar om tror hen själv har med de nya politikerna i området att göra. Tidigare var 

det en kristdemokrat som satt som nämndordförande medan det sedan årsskiftet är en moderat. 

Z svarar på frågan lite annorlunda på frågan:

Det beror på vad själva samhället ska lägga för miniminivå. Vad är en okej levnadsstandard? Och är det  
så att man vill att alla ska ha rätt till det? Eller är det så att det är helt okej att vissa fick det och vissa fick 
det inte? Vad är det vi vill? Och är det så som många tycker 'Tak över huvudet' - det kan man väl ordna? 
Dom flesta har infört det, 'tak-över-huvudet-garanti'. Sen så kanske det kan vara fullt ibland, men. Lika 
med begreppet, 'skälig levnadsnivå' - vad är det liksom? Och vad är ett bra liv? Ska brukarna få vara med 
och bestämma om vad som är ett bra liv? Eller ska de inte få det?  Vad vill politikerna? Och vad vill vi 
som röstar? Tycker vi att det är okej att vissa måste visa sin motivation på något sätt för att bli hjälpta? 
Eller är det egna val som personen gör och i så fall, vill dom sova i trappuppgångar så. Men har vi 
resurser att hjälpa alla som söker? Ja det beror ju på vad man har för behov? Har man rätt att bestämma 
vilka behov någon har? Eller har man de behoven som man har råd med? Så visst, alla får hjälp, sen om 
den är individuellt anpassad och utformad 'tillsammans med den som söker hjälp' är en annan fråga. Det 
är många som får annan hjälp också. Men det är väldigt sällan och man börjar ofta med, 'Ja, nej det gick 
inte' Och jag kan tycka att det är ganska värdefulla månader i någons liv som man spelar med.

O menar att ingen blev nekad hjälp på 1980-talet då HIV-pengarna fanns men då de började sina på 

1990-talet så blev det stort fokus på besparingar:

Det följde ju med allt möjligt, finanskriser och allt var det var. Det var då det började på allvar, tänker jag. 
Alltså enheten har ju alltid fått för lite pengar i budget, och alltid överskridit budgeten. Enheten startade 
som ett provisorium 1968, och på den vägen är det liksom. Och man har alltid gått med underskott, och 
det beror ju på att man inte budgeterar. Men det finns ju så klart en smärtpunkt för, Har man 800 hemlösa 
klienter och ska ge dem tak över huvudet och mat i magen så finns det ju i alla fall, måste det ju i alla fall 
finnas någon slags magisk gräns för hur mycket pengar man minimum måste ha för att ro iland detta. 

Vi undrar om O har några tankar om varför den här klientgruppen inte prioriteras. O tror att 

politikerna har blivit restriktiva över lag därför att missbruksvården är så oerhört dyr. Hen refererar 

till chefen för en socialbyrå som en gång ska ha sagt att budgeten är överordnad lagen.

O fortsätter:

Ju mer restriktiv man blir ju mer tror jag man förändrar sin syn på människors behov, och det egna 
ansvarstagandet. Och det är inte enbart på ont, kan jag tänka, därför att det är klart att det har också  
inneburit att vi har blivit duktigare på att hjälpa människor att ta ansvar för sig själva. Men jag önskar att 
det fanns något hyfsat mellanting där man då kunde göra så pass hyfsade bedömningar att man kan se 
vilka det är som faktiskt inte kommer att klara sig på egen hand. Och vilka som faktiskt kommer att göra 
det.

O tycker det är stor skillnad jämfört med perioden när HIV-pengarna fanns. Då växte det upp 
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behandlingshem som svampar ur jorden. En negativ aspekt som P tar upp med 1980-talets goda 

ekonomi är att motivationen hos klienterna inte var i fokus på samma sätt som idag:

Socialsekreterarna behövde aldrig, vi behövde aldrig bry oss över det. Utan vi bara placerade där vi  
tyckte, där vi såg behoven så att säga. Så fanns det bara plats, så. Ingen visste vad en plats kostade ens. 
Jag försökte ta reda på det och det gick inte. Men då blev det ju för mycket istället, va. För det var ju 
skönt att aldrig behöva tänka på pengar, men det var ju också så att vi behandlade människor på ett sätt  
som ingen annan gjorde i världen och inte ens i Norden. Vi hade ju en oerhörd patriarkalisk syn  på saker 
och ting. Men det gjorde ju också att ingen missbrukare tog ju någonsin det minsta ansvar för sig själv, 
egentligen. När det blev kallt ute, då gick man in på torken liksom. Eller på behandlingshem. För det var 
bara att göra det. När andan föll på, så att säga alltså. Det var väldigt enkelt. Alltså det gick ju en särskild  
buss till härbärgena, till Skrubba och sånt där. Vi hämtade upp gubbar i rännstenen här och där och körde 
runt i Folkvagnsbussar och hämtade och frågade var dom ville bo någonstans över natten...

O säger att samhället tog hela ansvaret för dessa människor och menar att detta underlättade för 

dem att fortsätta att vara missbrukare. 

8.7.2 Förändrade arbetsvillkor

R tycker att det blivit svårare att kunna göra ett bra jobb. Hen berättar: 

När jag började, då tyckte jag att det fanns tid till att träffas regelbundet, kanske träffas en gång varannan  
vecka eller ibland varje vecka också. Att ha täta uppföljningar. Och såna saker är viktiga för mig. Att sitta i  
lugn och ro och prata och det kan inte jag idag. Jag hinner träffa en person idag och göra ASI och jag kan 
göra ADDIS9, sen in till öppenvården, bo där eller bo där och sen kanske vi ses och har en uppföljning en 
gång i månaden. Och det tycker jag är en jätteskillnad. Förr handlade det mer om att få en relation till den 
som kom. Och det kommer jag ihåg att när vi pluggade 2004 så var det väldigt inne att man skulle ha 
relationsbaserat socialt arbete. Men nu är det bara manualbaserat faktiskt och det tror jag också handlar  
om pengar. Det är någon smart jävel som har kommit på att det sparar pengar. Det är mer 'löpande band'  
nu på något sätt. Och det är väl okej ibland, för att en del behöver inte ha så mycket mer. Det kanske är en 
person som kommer hit och vet vad den vill och då behövs det inte ens utredas speciellt mycket, utan då 
är det bara att se till att personen kommer dit. 

O har också kritik mot det manualbaserade arbetet:

Du kvalitetssäkrar ju inte bara genom att intervjua en människa en gång om året. Utan du kvalitetssäkrar 
genom att ständigt besöka det här stället och känna efter hur det känns och känna av stämningen. Man 
måste använda sin egen bedömningsförmåga, liksom. Och man måste prata. Och där brister det ju, för det  
är det ingen som har tid med. För på något sätt så blir det ju som att dom här långrandiga intervjuerna som 
man bokar tid för, det är på något sätt som att det ska ersätta det som egentligen behövs, det vill säga 
mycket tätare kontakt. Det är ju då man kan se om någonting händer. Och det är ju så man kan få ett  
förtroende.  

O har en förklaring till den ekonomiska pressen som hen tror handlar om att man har flyttat ner 

budgetansvaret på lägsta möjliga nivå:

9 ADDIS – Alkohol Drog Diagnos Instrument, ett bedömningsinstrument för missbruksproblem som även mäter 
alkohol- och drogproblemens tyngd. (www.socialstyrelsen.se)
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I Stockholm Stad så heter man Sektionschef, eller möjligen Enhetschef. Det varierar lite men... Det är ju 
den chefen som är direkt chef för socialsekreterarna som ska utföra själva jobbet, så att säga. Där ligger  
pengapåsen. Och kan man då inte se till att den pengapåsen räcker, som man har fått - då blir det liksom 
'katten på råttan och råttan på repet'. För därför att i slutändan så blir det ju Socialdirektören på 
socialförvaltningen som får 'dingel' om inte budgeten går ihop. Så därför så är det, i rakt nedstigande, en 
väldig press. Jobbar man inte direkt med klienterna så är det ju mycket lättare att stå  för dom här 
sparbetingen och alltihopa.

Z tänker att det är en stor skillnad från kommun till kommun om vilka resurser som finns men att  

det i allmänhet är mycket lättare att gå ut med att det ska satsas på barn och ungdomar än på 

missbrukare. Hen menar att man glömmer bort att klienterna många gånger också är föräldrar. Man 

glömmer helhetsperspektivet. Något Z pratar mycket om är att man som socialsekreterare enligt  

SOL alltid ska göra individuella bedömningar men att de tenderar att vara väldigt lika. Oavsett vem 

det är. ”Det är som en pengatratt man alltid ska igenom oavsett om man ser att behoven är större.  

Allt på grund av sparbeting.”

Vi frågade vår informant T om hen tycker sig ha fått hjälp när hen har sökt för sitt missbruk. Hen 

säger sig vara besviken på insatserna hen fått.

För att dom har inte haft någonting att ge. Inte för att jag har blivit illa behandlad. Jag är säker på att dom 
gör vad dom kan enligt sina förutsättningar. Jag är ju inte främmande för tanken att dom måste prioritera 
också. Så en viss prioritet det förekommer ju säkert. Det får  jag ju verkligen hoppas att det gör. 

8.8 Sammandrag av SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende 

Detta är ett sammandrag av slutbetänkandet ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” som 

presenterar Missbruksutredningens tankar och förändringsförslag för missbrukspolitiken i Sverige 

idag och imorgon. Slutbetänkandet består av två volymer där den första innehåller utredningens 

förslag och volym två presenterar utredningens analys. Vi har valt att ta med de delar ur den första 

volymen av det 992-sidiga slutbetänkandet som är relevanta för denna uppsats. 

8.8.1 Syftet med utredningen

Den av regeringen tillsatta missbruksutredningens målsättning är att skapa underlag för en 

kunskapsbaserad vård genom att bland annat se över lagarna som reglerar missbruks- och 

beroendevården idag (SOU, 2011:35:17). Tyngdpunkten i uppdraget är att bland annat att se om 

individen har tillgång till hjälp vid rätt tidpunkt, tydliggöra landstingen och kommunernas ansvar  

för centrala länkar i vård och stödprocessen, överväga förändringar vad gäller de två huvudmännen 

som bär ansvaret för missbruksvården (landsting eller kommun). Det betonas även att de 

vetenskapliga och beprövade erfarenheterna ska spridas i hela landet. Man räknar i utredningen upp 
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tio olika motiv till en narkotikapolitisk reform, som är förslag som ska förbättra situationen för både 

samhället och individer med behandlingsbehov (a.a, 2011:78). Man påpekar bland annat att den 

förändrade missbrukssituationen skapar nya vårdbehov och att de lagar som nu reglerar 

missbruksvården tillkom för ca 30 år sen (a.a, 2011:19). Samhällsutvecklingen, med ökad rörlighet 

och nya värderingar, har lett till en situation som kräver nya lösningar. En av de största förändringar 

som föreslås är ett tydliggörande kring ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun. Dagens 

otydlighet drabbar både individen och vårdens effektivitet och i nuläget når vården endast en av fem 

behövande (a.a, 2011:19).

8.8.2 Förlängd vårdgaranti och bemötande

Den enskildes ställning, alltså brukarinflytandet, bör enligt utredningen tillvaratas och stärkas för att  

bibehålla och stärka individens motivation. Den enskildes erfarenheter är också viktiga i 

planeringen och genomförandet av vården. För att tillmötesgå detta föreslår utredningen bland annat 

en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruksproblematik eller beroende vilket innebär att 

sjukvården ska inleda en behandling i planerad och specialiserad vård inom senast 30 dagar från 

första vårdkontakt. Även kommunen ska utarbeta en individuell plan inom 30 dagar och detta 

förutsätter att utredning inleds snarast och att ett första besök bör ske inom några dagar efter första 

kontakt (a.a, 2011:43).

Bemötandet av klienten är något som måste förändras, fastslår utredningen och föreslår att man i 

lag ska reglera att den enskilde har rätt till ett bra bemötande både från socialtjänsten och från 

hälso- och sjukvården. Det konstateras att bemötandet för personer med missbruksproblem brister 

och att det till en del beror på att det ligger ett moraliserande förhållningssätt kvar inom socialtjänst  

och sjukvård. Problematiken tenderar att betraktas som självförvållad och lösningen att uppfostra 

och förändra klienten. Detta innebär i sig ett sämre bemötande för människor med 

missbruksproblem (a.a, 2011:164).

Ett bra bemötande är av stor betydelse när vård och behandling kommer igång. Det är viktigt för 

klienten att vilja delta i planeringen och genomförandet av vården då deltagande och känsla av egen 

kontroll ökar motivationen till förändring. Utifrån ett rättviseperspektiv är det väldigt illa att  

personer med missbruksproblematik får ett sämre bemötande än andra grupper som söker hjälp 

inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta kan påvisas genom att det är vanligt att 

personer i behov av vård inte erbjuds vårdplats om de inte är nyktra/opåverkade eller kan avkrävas 

nykterhet för att få tillgång till till exempel bostad eller försörjningsstöd (a.a, 2011:189). Många 

brukare och anhöriga vittnar i utredningen om en moraliserande attityd hos personalen som tenderar 

att anse att missbruket eller beroendet är självförvållat. För att komma tillrätta med dessa 
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bemötandeproblem och missförhållanden anser utredningen att det behövs en särskild bestämmelse 

som ger klienten rätt till bra bemötande. Fortbildning hos personalen som möter klienterna och 

betoning av vikten av att huvudmän och utförare av missbruks- och beroendevård arbetar aktivt 

med bemötandefrågor ses som de viktigaste medlen till förändring.

8.8.3 Motivation

Det är kännetecknande för en person med missbruksproblem att ofta ha en låg motivation till att  

förändra sitt beteende. Att söka hjälp kan vara ett resultat av lång tids eget motivationsarbete och är  

ofta som starkast just vid den tidpunkt då man verkligen söker hjälp (a.a, 2011:165). För att ta vara 

på motivationen och öka chansen till förändring är det därför viktigt att erbjuda hjälp snabbt.  

Utredningens analyser visar att tillgängligheten till behandling och insatser är otillräcklig i stora  

delar av landet. I vissa delar av landet saknas insatser och i andra delar finns insatserna men 

väntetiderna är långa och ibland uteblir behandlingen som följd (a.a, 2011:167). En annan viktig 

komponent för att bibehålla personens motivation är att den vidare planeringen efter till exempel en  

akut insats ska gå vidare utan avbrott till den specialiserade vården. Risken är mycket hög för den 

som inte blir uppfångad och erbjuds behandling efter en avgiftning.
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9 ANALYS

I analysen har vi har för enkelhetens skull valt att följa samma struktur och mönster som för 

resultatdelen. Vi drar även paralleller till Missbruksutredningen där vi ser liknelser med resultatet av 

de intervjuer vi har gjort.  

9.1 Tema ett: Syn på klient

9.1.2 Brukaranpassning

Stämplingsteorin är den teori som har varit mest aktuell för analysen av vårt empiriska material.  

Under tema ett: Syn på klienten 8.4 och underrubriken Brukaranpassning 8.4.1 framkom det tydligt 

att vård- och behandlingssystemet inte är brukaranpassat. Man utgår ifrån att klienterna ska anpassa 

sig till systemet socialsekreterarna snarare än tvärt om. Detta kan härledas till stämplingsteorin som 

bygger på att de som besitter makten är de som sätter normen för övriga samhället och definierar 

vem som passar in i mönstret eller inte. Detta Samhällets normsystem är den viktigaste grunden för 

stämpling. Ett exempel taget ur intervjuerna är när en socialsekreterare tar för givet att en klient  

med missbruksproblematik ska passa tider eller hålla reda på telefontider. Socialsekreteraren har ett  

arbetssätt som är anpassat till den egna strukturen och normen istället för klienternas (Giddens, 

2003:590-593). Detta styrks av Missbruksutredningen som menar att brukarinflytandet bör 

tillvaratas och stärkas för att bibehålla och stärka individens motivation. Utredningen visar även på 

vikten av att ta vara på klientens motivation och erbjuda hjälp när den faktiskt efterfrågas eftersom 

motivationen då ofta är som starkast (SOU:2011:35:165). Tillgängligheten till behandling och 

insatser är ofta otillräckliga, vilket även våra respondenter understryker. 

9.1.3 Moralisering

När Z, i avsnittet Moralisering 8.4.2, berättar om hur kollegorna ser personer med 

missbruksproblematik som väldigt manipulativa är det ännu ett exempel på hur en grupp som har 

makt stämplar en annan grupp utan att ta hänsyn till individen. Man kan också se det ur Tillys 

perspektiv om social kategorisering (Tilly, 2004:17-21). Han menar att människan har ett behov av 

att kategorisera och dela in människor i olika fack. Relationen mellan socialsekreterare och personer  

med missbruksproblematik, alltså en relation mellan dem med makt kontra de utan makt, är ett  

tydligt exempel på social kategorisering. Personer med makt har företrädet att definiera sin motpart,  

alltså de som befinner sig i beroendeställning. I samma avsnitt Moralisering 8.4.2 framgår att 

klientgruppen ”missbrukare” ofta blir bortprioriterad av ekonomiska sammanhang. Tillys definition 

av ojämlikhet är ojämn fördelning av resurser. Det är tydligt att såväl klientgruppen som 
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socialsekreterarna inom missbruksvården är nedprioriterade. Lönerna är lägre än för andra i samma 

yrkesgrupp och missbruksvård är något som ofta får stå tillbaka – då politikerna hellre satsar till 

exempel på barn och ungdom. R talar om ett samhällsklimat som över lag som signalerar att  

missbrukarna ska ”klippa sig och skaffa ett jobb”, vilket är ytterligare ett exempel på en 

moraliserande syn. Missbruksutredningen säger att det brister i bemötandet av personer med 

missbruksproblematik och att det fortfarande finns ett förlegat moraliserade förhållningssätt inom 

missbruksvården (SOU:2011:35:189). Som exempel kan tas att problemen betraktas som 

självförvållade och de bör kunna lösas genom uppfostran av klienterna. O vittnar om fler personer 

som varit långvariga inom socialtjänsten på grund av en psykiatrisk problematik som gjort att de 

inte klarat sig själva. När de har en missbruksproblematik får de inte längre någon hjälp med sin 

funktionsnedsättning, då problemen nu anses som självförvållade.  

9.2 Tema två: Kvinnoperspektiv

9.2.1 Majoritet män 

I avsnittet Majoritet män 8.5.1 framhåller respondenterna R och Z att kvinnorna ofta håller sitt 

missbruk dolt längre, bland annat därför att de håller sig borta från kriminalitet och skaffar pengar 

på annat sätt. Detta påstående sammanfaller med vad som framkommer i Socialtjänstförvaltningens  

riktlinjer för vuxna missbrukare (Socialtjänstförvaltningen, 2006:20), där man menar att kvinnor i  

missbruk ofta lever under svåra psykosociala omständigheter. De är ofta utsätta för våld och 

övergrepp och söker inte sällan dölja sitt missbruk. 

9.2.2 Brist på behandlingshem för kvinnor

Socialtjänstförvaltningens riktlinjer säger att kvinnornas specifika behov bör beaktas vid val av 

insats (a.a, 2006:20). Dock förklarar våra respondenter att socialtjänsten inte alltid lever upp till  

målet. R berättar till exempel att det är svårt att placera kvinnor och att det inte finns så många  

behandlingshem, varken i Stockholm eller i övriga landet, som är inriktade på behandling för 

kvinnor. Återigen blir SOU:ns resultat som visar på bristande tillgänglighet och insatser 

(2011:35:165) aktuella och samstämmiga med våra respondenters erfarenheter. Ett annat exempel 

på att verkligheten inte överensstämmer med Socialtjänstförvaltningens riktlinjer är när O berättar  

om sin kritik 12-stegsbehandlingen och hur den metoden fungerar för kvinnor. Hon menar att det är 

på grund av att männen dominerar så starkt som kostnaden blir högre för kvinnobehandlingshem. 

Eftersom klientunderlaget består av ca 80% män och 20% kvinnor innebär det en mindre 

efterfrågan på kvinnobehandling, vilket i sin tur leder till högre kostnader. O konstaterar också att i  

stort sett all missbruksvård är gjord av män och för män. Här, som i samhället i övrigt, är mannen 
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normen för det som styr och det som ses som allmängiltigt (Jackson, Scott 2002:1).

9.2.3 Attityder 

Under rubriker Attityder 8.5.3 finns ytterligare exempel på den manliga normen. Z berättar att hen 

tycker att missbruksvården är uppbyggd på att klienten ska vara en ”manlig medelålders alkis”. 

Ibland glömmer man att missbrukare har olika kön, menar O. Man ser gärna gruppen som en enhet 

där alla har samma behov och problem som kan lösas på samma sätt för alla. O säger även att 

många tycker att missbrukande kvinnor är jobbigare än missbrukande män. Då den kvinnliga 

missbrukaren går utanför normen, genom att vara just kvinna, skapas en normbrytning som rubbar 

strukturer hela vägen från behandlingsmetoder till förhållningssätt (a.a, 2001:1).

9.3 Tema tre: Maktobalans

9.3.1 Delegation

Här kan man applicera Tilly´s begrepp exploatering. Aktör med makt har fördel av att utnyttja 

arbetsinsatsen från motparten, som utestängs från det fulla värdet av sitt eget arbete. I det här fallet  

är det de som har delegationen – socialnämnden - som utövar makt medan socialsekreterarna - som 

utför själva arbetet - hamnar i beroendeställning. En respondent berättar om känslan vid ett avslag 

på en ansökan som hen arbetat med. Hen drabbas av uppgivenhet och en känsla av maktlöshet och 

av att ha arbetat förgäves. Utifrån stämplingsteorin är det personer med makt som bestämmer för 

”vanliga människor” vilken moral som ska gälla. I detta stycke kan vi dra slutsatsen att det är  

socialnämnden som har makten och beslutar om klienterna. Det är utifrån politikernas moral och 

deras begrepp om vad som är rätt och fel som insatser beviljas eller inte. I SOU:n framkommer 

vittnesmål från anhöriga till personer med missbruksproblematik att personal från både socialtjänst  

och sjukvård har en moraliserande attityd gentemot sina klienter/patienter. Man tenderar till  

exempel att anse missbruket som självförvållat (2011:35:164). Vårt resultat visar på att nämnden i 

större utsträckning avslår ansökningar om insatser än socialsekreterarna. Kan detta bero på att det 

moraliserande förhållningssättet även finnas hos nämndens politiker?

9.4 Tema fyra: Resurser

9.4.1 Får klienterna den hjälp de lagligen har rätt till

Tillys efterlikning är något som befäster den norm som råder. I en god arbetskultur bibehålls det 

positiva genom att man efterliknar den kultur som har utvecklats i arbetsgruppen. Under rubriken 

Får klienterna den hjälp som de lagligen har rätt till 8.7.2, berättar R om den goda arbetsmiljö de 

har utvecklat på arbetsplatsen, vilket i sin tur har gynnat klienterna. Man har haft en arbetsgrupp 
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med en bra och positiv kultur som gjort det lätt och roligt att arbeta. Z ställer frågor om vad som är 

en ”okej levnadsstandard”, vad är en ”skälig levnadsnivå”? Vem har rätt att bestämma vilka behov 

en annan person har? Här finner vi att stämplingsteorin åter igen är tillämplig. De personer som 

sitter i en hierarkiskt överordnad position definierar den skäliga levnadsnivå som ska gälla för de 

underordnade. I dagens läge har socialsekreterarna en strikt budget att följa och befinner sig fjärran 

från det 1980-tal då knappt fanns några ekonomiska restriktioner. O anser dock att den goda 

ekonomin hade en baksida, som ledde till att socialsekreterarna snarare möjliggjorde klienternas  

fortsatta missbruk än hjälpte dem att bli fria från det - samhället tog ansvar och det fanns alltid ett  

behandlingshem att åka till. Detta visar, på ett absurt sätt, att även i goda tider är det den 

överordnade som styr den underordnades villkor.

9.4.2 Förändrade arbetsvillkor

Under rubriken Förändrade arbetsvillkor 8.7.3 berättar Z om att man som socialsekreterare alltid 

ska göra individuella bedömningar, men att man frångår detta på grund av sparbeting. I 

Socialtjänstförvaltningens riktlinjer läser man att klienten så långt det är möjligt ska få medverka i  

planeringen av insatserna, att insatserna ska vara behovsprövade och att varje beslut ska ha en 

individuell anpassad plan (Socialtjänstförvaltningen, 2006:10-14). SOU:n visar på liknande tankar 

där man till exempel föreslår en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruksproblematik. Med 

individuellt utarbetade planeringar och snabb handläggning ska klienterna kunna får snabba insatser 

för att bibehålla sin motivation (2011:35:43). R vittnar om att det blivit svårare att göra ett bra  

arbete då man inte längre kan sitta i lugn och ro med klienten eller ha täta uppföljningar. Hen menar  

att det ska gå på löpande band nu för tiden, vilket kan fungera med klienter som är målmedvetna 

men inte fungerar med alla. I samma riktlinjer står att all handläggning och dokumentation ska 

utformas med respekt för den enskildes integritet och vara så utformad att den möjliggör en korrekt 

bedömning som även är av god kvalitet (a.a, 2006:13). Av det R säger kan man dra slutsatsen att det 

som är svårt, i det dagliga arbetet, är att följa de politiskt beslutade riktlinjerna.
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10 AVSLUTANDE DISKUSSION

De flesta svenskar uppfattar Sverige som ett land där alla bemöts lika och har samma rättigheter. Att  

vi har ett välfungerande välfärdssystem och begrepp som jämställdhet, demokrati och mänskliga 

rättigheter är en självklarhet. Vi tror dock inte att människor med missbruksproblematik 

nödvändigtvis känner igen sig i denna bild. De ställs ofta utanför välfärdssystemet och är en 

stigmatiserad grupp vars rättigheter sällan prioriteras. Särskilt lågt prioriterade är kvinnorna inom 

denna grupp, vilket framgått av vår analys som även visar hur central socialsekreterarnas syn på 

klienten är i det sociala arbetet. 

Enligt den senaste forskningen, som presenteras i Missbruksutredningen, brister socialarbetarna i 

sitt bemötande av klienter med missbruksproblematik. De har ofta ett moraliserande förhållningssätt  

och det förekommer att missbruket ses som självförvållat och ska helst botas genom uppfostran. 

(SOU:2011:35:189) 

En av våra respondenter berättar till exempel om att vissa missbruksenheter har fasta telefon- och 

mottagningstider mellan klockan nio och tio på morgonen. Vi frågar oss om detta verkligen är 

anpassat efter klientens behov, då vi vet att det i klientgruppen finns en överrepresentation av 

psykisk ohälsa, sociala problem och kanske till och med hemlöshet. Ett system med till exempel 

fasta telefon- och besökstider fungerar för majoriteten av befolkningen, men det är inte denna 

majoritet som är socialtjänstens brukare. Med detta som utgångspunkt är det kanske mer 

brukaranpassat att vara flexibel och ha en jourtelefon som är bemannad hela dagen eller en 

mottagningstid på eftermiddagen och kvällen för att öka tillgängligheten? 

Forskningen visar att personer med missbruksproblematik är en heterogen grupp, och att 

orsakerna till missbruk är lika många som det finns personer i gruppen. Socialtjänstförvaltningens 

riktlinjer är också tydliga med att insatserna skall grundas på en individuell bedömning. Med det 

som bakgrund så kan det ifrågasättas varför socialtjänsten så ofta sätter in praktiskt taget identiska 

insatser. Utredningar görs och enskilda behandlingsplaner utformas men de allra flesta klienter 

hamnar i samma insats, nämligen öppenvården. Detta är också det för kommunen, på kort sikt, 

billigaste alternativet.

Kvinnoperspektivet återkommer ofta i vår empiri. Det visar sig att missbruksvården i de allra 

flesta fall är anpassad för män och då ca 80% av klientgruppen består av män är kanske detta inte så 

konstigt. Men det betyder inte att de resterande 20% som är kvinnor ska anpassa sig till rådande 

norm, då de också har rätt till adekvat hjälp och behandling. En av våra intervjupersoner berättar 

hur det ibland i könsblandade behandlingsgrupper kan uppstå situationer där män har ”gått igång” 

på utsatta missbrukande kvinnors historier. Beteenden upprepas och kvinnan blir, istället för att få 

hjälp ur sitt missbruk, återigen underordnad mannen i de missbruksrelaterade rollerna.
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Förekomsten av en moraliserande syn på klienten, av brister i bemötandet och av eget tyckande 

pekar på att det är avgörande att ha välutbildad och specialiserad personal inom socialtjänsten. Ett  

bra bemötande förutsätter att socialsekreterarna blir mer medvetna om sin makt och sin hierarkiska 

överordning gentemot klienterna. 

10.1 Framtida forskning

I och med att Missbruksutredningen har konstaterat att utbildning är viktigt för att ge klienterna ett  

bra bemötande och adekvat vård borde nämnden, som har makten att ta beslut, även vara gediget 

insatt i sociala frågor och missbruk. I en vidare forskning på denna nivå vore det av intresse att 

intervjua en politiker, då det är de som fördelar de ekonomiska resurserna och därmed den 

huvudsakliga makten inom missbruksvården. Vi ser även ett stort behov av forskning om kvinnor i 

missbruk, där kvinnorna och deras problem är normen - i synnerhet då de är en växande grupp. 
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Intervjuguide

Kan du berätta kort om var du arbetar och hur dina arbetsuppgifter ser ut?

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten?

Vilken är din primära klientgrupp?

Vilka faktorer påverkar besluten om insats för klienterna? 

Vad är avgörande för att en klient får hjälp?

Finns det tillräckligt med resurser för att insatserna ska täcka de behov som klienterna har?

Hur arbetar socialtjänsten praktiskt för att följa Socialtjänstlagens riktlinjer? 

Hur många av de klienter som söker hjälp för sitt missbruk får en insats?
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Brev om informerat samtycke

Hej,

Mariama Camara och Gertrud Kleberg heter vi och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet med etik och livsåskådning som inriktning, på Ersta Sköndal Högskola. Vi 

håller just nu på att skriva vår C-uppsats som handlar om hur socialtjänsten i Stockholm arbetar 

med missbruksfrågor. 

Vårt syfte är att ta del av socialsekreterares erfarenheter av praktiskt arbete med missbruksvården. 

Vår förförståelse säger oss att individer med missbruksproblematik inte alltid får den hjälp de har 

laglig rätt till. Vi vill ta reda på om så är fallet. 

Du har blivit tillfrågad om att delta i en intervju för att du har erfarenhet av ämnet. Intervjun 

kommer ta cirka en timme och kommer att spelas in på band för att sen transkriberas. Detta för att  

den information du lämnar ska återges korrekt. Det inspelade materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga under materialbearbetningen samt endast användas till vår C-uppsats och 

kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Resultatet av intervjun kommer att presenteras på sådant 

sätt att inga känsliga uppgifter om dig som privatperson lämnas ut och du kan välja att vara helt  

anonym. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Du kommer få ta del av 

och godkänna citat före publicering.

Genom din medverkan bidrar du till ökad kunskap om detta ämne vilket vi uppskattar. Uppsatsen 

kommer i sitt färdiga skick finnas tillgänglig på databasen DIVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet.  

(www.diva-portal.org)

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om eller synpunkter kring intervjun:

Mariama Camara: 073 - 667 29 89 alt. mamoucamara@hotmail.com

Gertrud Kleberg: 070 - 789 28 31 alt. gertrudkleberg@hotmail.com

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till medverkan:

______________________________        ________________________________

Ort och datum Namnteckning
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