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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att försöka belysa två sätt att se på missbruk (biologisk och psykosocial) 
som dominerar i missbruksdebatten i dagens Sverige. Vår avsikt var att kartlägga vilket 
synsätt socialsekreterarna inom missbruksvården har och hur deras synsätt påverkar vilken 
behandling deras klienter får. 
Våra huvudfrågeställningar var - vilka synsätt har de utredande socialsekreterarna? Kan 
socialsekreterarnas olika synsätt på missbruk påverka val av behandlingsmetod för klienter? 
För att kunna få svar på våra frågeställningar tog vi hjälp av två underfrågeställningar. Dessa 
var - vilka kunskaper har socialsekreterarna om den senaste hjärnforskningen och om 
psykosociala förklaringsmodeller? Går det att kombinera dessa två olika synsätt?  
Metoden vi använde var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem socialarbetare. 
Resultaten analyserades med hjälp av meningskoncentrering och en meningstematisering och 
utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter – socialkonstruktivism, Durkheims begrepp 
”sociala fakta” samt Berglinds handlingsteori. Resultaten visade att valet av respektive sätt att 
se på missbruk inte hade någon påverkan på valet av behandling. Dessutom visade vår studie 
att sättet att se på missbruk bland de fem intervjupersonerna vi träffade var ganska lika.  
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1. Inledning  
Samhällsdebatten är präglad av diskussionen om att det saknas effektiva behandlingsmetoder 

av missbrukare. Under senaste åren har kommuner satsat på öppenvård men många försök 

med öppenvården ger ingen effekt utan bara fördröjer kraftfullare insatser.  Kommunerna har 

satsat stora summor på missbruksvård utan resultat eftersom man ofta inte vetat vilken typ av 

vård som passar bra för olika sorters missbruk (Öhrbom-Ekdahl, 2003, www.dn.se). 

 

I denna debatt tillkommer diskussionen om den nya hjärnforskningen där 

beroendeproblematik förklaras med biologiska orsaker. Detta gör givetvis att 

samhällsdebatten kompliceras ytterligare om varför beroende uppstår. Detta medför att fältet 

blir splittrat i två läger, de som tror på de psykosociala orsakerna och de som tror på de 

biokemiska orsakerna till beroende. Det intressanta i denna polarisering är om det påverkar de 

verksamma socialsekreterarna i deras dagliga arbete med missbrukare. 

 

Under utbildningens gång har båda författarna varit intresserade av missbruksfrågor och 

speciellt om de bakomliggande orsakerna till missbruket. Förvånansvärt nog har det varit 

ytterst lite undervisning i missbruksfrågor under dessa år. Vårt intresse väcktes för att 

genomföra denna studie när vi förstod att dessa två synsätt är så oerhört åtskilda och existerar 

oberoende av varandra. Vår önskan med denna uppsats är att öka förståelsen för hur de olika 

forskningsinriktningarna inom missbruksområdet förstås och används i praktiken.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 
2.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att försöka belysa de två sätt att se på missbruk (biologisk 

respektive psykosocial) som dominerar i missbruksdebatten i dagens Sverige. Vår avsikt är att 

få veta hur socialsekreterarna inom missbruksvården ser på missbruk och om deras synsätt 

påverkar valet av missbruksbehandling. 

 

2.2 Frågeställning 

Vår frågeställning är: vilka synsätt har socialsekreterarna på missbruk? Kan 

socialsekreterarnas olika synsätt på missbruk påverka valet av behandlingsmetod för 

klienterna? För att kunna få svar på våra frågeställningar har vi till hjälp två 
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underfrågeställningar. Vilka kunskaper har socialsekreterarna om den senaste 

hjärnforskningen och om psykosociala förklaringsmodeller? Går det att kombinera dessa två 

olika synsätt? 

 

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som finns inom området i form av 

utvalda studier vi anser vara relevanta och intressanta i relation till vår studie. Den tidigare 

forskningen erbjuder dessutom ingående beskrivningar av dessa två sätt att se på missbrukets 

uppkomst. Vi tycker att det är viktigt att presentera dessa två teoretiska sätt att se på missbruk 

grundligt innan vi kan ge oss in i diskussionen som är kopplat till våra frågeställningar. 

 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter till missbrukets etiologi 

Det psykosociala och det biologiska synsättet har utvecklats parallellt och förutsätter att man 

väljer antingen den ena utgångspunkten eller den andra. Vi är medvetna om att dessa teorier 

har olika ursprung (det vill säga, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig/medicinsk) och 

att man inte kan diskutera om vilken som är ”den rätta teorin”.  Därför har vi ingen ambition 

att med denna studie jämföra dessa två perspektiv. Vidare ska vi presentera det som sägs i 

tidigare forskning om motsättningarna mellan dessa utgångspunkter och dess eventuella 

påverkan på utformning av missbruksbehandling. 

 

Vi ägnar inte ett separat kapitel åt begreppsförklaring, så som missbruk, beroende och 

behandling, utan vi använder oss av respektive författarnas definitioner beroende av kontext. 

Det vill säga när vi kommer att diskutera ett fenomen utifrån naturvetenskapligt/medicinskt 

perspektiv använder vi medicinsk definition av dessa begrepp. När vi kommer att diskutera 

missbruk, beroende och behandling utifrån psykosocialt perspektiv använder vi oss av 

samhällsvetenskapliga definitioner. 

 

 

3.2 Psykosocial förklaringsmodell   

För att se vilka argument som framställs inom den psykosociala förklaringsmodellen väljer vi 

att använda oss först och främst av Goldbergs (2005) bok Samhället i narkotikan. Hans 
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utgångspunkt är att drogers biokemiska verkningar bara är en del av drogupplevelsen och 

spelar en viss roll i det efterföljande beteendemönstret. Men biokemisk påverkan är 

otillräcklig som förklaring till det som ibland kallas för ”drogbeteende”.  Många faktorer som 

är psykosociala till sitt ursprung spelar en mer väsentlig roll, enligt Goldberg.  

 

Löfgren (i Goldberg, 2005) indelar anledningarna till varför människor konsumerar droger i 

tre kategorier: lösa en psykiskt svår situation, återskapa en tidigare relation (vanligen från 

barndomen), påverka människor i omgivningen till vissa beteenden.  

Kanske den vanligaste förklaringen till varför människor använder narkotika är att de är 

beroende – att de har tappat kontrollen över sina handlingar och är ”kemiskt styrda”. Men 

detta hjälper oss inte förstå varför någon börjar med droger.  

En svensk läkare, Jan Ramström (i Goldberg, 2005), har presenterat en teoretisk modell 

grundad på helt andra premisser än de biokemiska. Hans utgångspunkt är att bakomliggande 

strukturer i missbrukarens personlighet är av mycket central betydelse för förståelsen av 

problematisk konsumtion av droger. Kortfattat ser Ramström huvudsakligen tre faser i 

problematiska konsumenters psykosociala utveckling: en tidig karaktärstörning, utstötning 

och antaganden av en missbrukaridentitet (a., a., 2005). 

 

Med utgångspunkten i Solarzs undersökning (i Goldberg, 2005) beskriver författaren blivande 

problematiska konsumenters uppväxtmiljö med särskilt avseende vid föräldrarna och 

hemförhållandena. Solarz menar att de sämsta hemförhållandena kännetecknas av flera av 

följande egenskaper: låg socioekonomisk standard, spritmissbruk, kroppsaga, konflikter, 

minst en av de biologiska föräldrarna saknas och fadern visar bristande intresse för familjen.  

Holmberg (i Goldberg, 2005) menar att det finns flera viktiga variabler så som medlemskap i 

multiproblemfamilj, barnpsykiatrisk vård, tidig kontakt med socialförvaltningen, placering i 

specialklass, i förtid avbruten skolgång.  

Redan på 60-talet framfördes teorin om ”Det sociala arvet” av Gustav Jonsson (1969 & 1973 i 

Goldberg, 2005). Han beskrev till exempel fattigdom, psykisk ohälsa, dåliga känslorelationer 

mellan föräldrar, spritmissbruk som viktiga variabler i sin teori.  

Sammanfattningsvis kan man säga att utifrån den bild som framkommer rekryteras 

problematiska konsumenter huvudsakligen bland unga människor med många av följande 

faktorer i sin bakgrund:   

• Fattigdom 

• Hög alkoholkonsumtion hos åtminstone en förälder 
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• Utsatt för kroppsaga 

• Allvarliga konflikter i hemmet 

• Inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar 

• Om fadern överhuvudtaget funnits har han visat brist på intresse för familjen 

• Fått lite uppmuntran 

• Varit bortskämd eller svårt frustrerad 

• Utsatt för oklara krav 

• Föräldrarna har varit inkonsekventa i sitt bruk av bestraffning 

• Kronisk fysisk och/eller psykisk sjukdom i familjen 

• Fysiska övergrepp 

• Sexuella övergrepp 

• Psykiska övergrepp 

• Känslomässig och fysisk vanvård 

• Vantrivsel hemma 

Goldberg (2005) påpekar att invändningar som riktas mot denna lista kan bero på att den 

tar upp så många egenskaper att väldigt många människor känner igen sig själva i åtminstone 

en del av dem. Och det ligger en viktig poäng i detta. Det är antalet problem och intensiteten i 

dessa som särskiljer storkonsumenter av narkotika från andra människor som i varierande 

grad har det svårt. 

 

 

3.3 Biologiska orsaker till missbruk 

Så sent som för femtio år sedan visste forskarna ingenting om hur alkohol, narkotika eller 

tobak påverkar hjärnan. I synnerhet under de senaste tio femton åren har kunskapen om denna 

vuxit med en svindlande fart, inte minst tack vare nya metoder inom neurokemi, 

hjärnbildsteknik och molekylärgenetik (Agerberg, 2004). 

Bland läkare har synen på alkoholism som en sjukdom i medicinsk mening funnits 

representerad sedan ett par hundra år (Sjöhagen 1962, Keller 1976, Lindström, 1986 i 

Agerberg, 2004). Det var dock först under tiden efter andra världskriget som sjukdomssynen 

började påverka det allmänna tänkesättet och lagstiftningen.  

Den mest fullständiga och vetenskapliga stringenta formuleringen av sjukdomsmodellen 

gjordes av Jellinek (1960 i Agerberg, 2004) där han presenterade sin teori som en 

arbetshypotes.  
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Under senare år har framför allt samhälls - och beteendeforskare börjat ifrågasätta det 

vetenskapliga berättigade i att utsträcka sjukdomsbegreppets tillämpningsområde till 

beteenderubbningar av mer eller mindre socialt avvikande karaktär (Ullman & Krasner, 1969; 

Lindström, 1986 i Agerberg, 2004). Här har inte minst uppfattningen om alkoholism som 

sjukdom utsatts för växande kritik (Nycander 1967, Verden & Shatterly, 1971; Room, 1972; 

Pattison m.fl., 1977; Lindström, 1986 i Ageberg, 2004).  

Problemet med sjukdomsbegreppet är tendensen att omyndigförklara den enskilda 

missbrukaren samt att förringa psykologiska, kulturella och sociala bakgrundsfaktorers 

betydelse för uppkomsten och vidmakthållandet av missbruk. Styrkan i sjukdomsmodellen i 

förhållande till den individualistiska förklaringsmodellen är att den fäster stor uppmärksamhet 

på alkoholens beroendeframkallande effekt och missbrukets egen inneboende dynamik 

(Lindström, 1986 i Agerberg, 2004).  

Under det senaste decenniet har det hänt saker inom den medicinska beroendevården som ger 

anledning till en helt annan optimism än det tidigare har funnits skäl för, menar dess 

företrädare. Det finns de som hävdar att beroendevården är kanske det område inom hela 

psykiatrin där framstegen har varit störst under de allra senaste åren. Det finns nu flera 

behandlingsmetoder både psykoterapier och läkemedel som är säkerställt effektiva (Agerberg, 

2004). 

 

Hjärnan är människans mest komplicerade organ. Där finns omkring hundra miljarder 

nervceller, de har långa, förgrenade utskott, och varje cell är hopkopplad med hundratals eller 

tusentals andra celler. Kommunikationen mellan dessa nervceller sköts av en grupp av 

kroppens egna kemikalier som kallas signalsubstanser: det finns ett femtiotal olika 

signalsubstanser, med dopamin och serotonin som några av de mest kända.  

Vad som händer när en människa tar droger är att hon tillför kroppen nya kemikalier, som 

påverkar hjärnans kemiska signalöverföring. De olika drogerna använder olika vägar för att 

påverka hjärnan, och deras effekter skiljer sig åt, men alla de här drogerna har en sak 

gemensam - de får folk att må bra, hävdar företrädarna för hjärnforskningen (a,.a, 2004). 

 

När människor ”mår bra” så belönar de sig själva. Belöningssystemets uppgift är att få arten 

att överleva, det motiverar oss att äta, dricka och fortplanta oss. Dopamin frisätts i 

belöningssystemet, det gör dessa aktiviteter lustfyllda och får oss att vilka upprepa dem. 

Droger som alkohol, narkotika och tobak verkar genom dessa system och framkallar en känsla 

av eufori. Dopamin är en gemensam neurokemisk nämnare för nästan alla 
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beroendeframkallande medel. Denna kunskap är viktig då man tidigare endast såg på 

missbruk som sociala och psykologiska faktorer (a.,a, 2004). 

 

Hjärnan är människans mest invecklade organ och det återstår många områden att utforska. 

Det forskarna är överens om är att när ett beroende utvecklas så händer det saker i hjärnan 

som gradvis byggs om. Drogen kan då ta överhanden över de naturliga stimuli. Ombyggnaden 

av hjärnan sker gradvis och under långt tid. Den försvinner inte för att vi slutar med drogen 

utan förändringarna i hjärnan kan kvarstå länge, vissa av dem hela livet (Agerberg, 2004).  

 

 

3.4 Gener och substansbruk 

En artikel (Phillips & Crabbe, 2005) handlar om att sökandet efter genetiska komponenter till 

drogberoende beskrivs som lovande. Men vad säger det om till exempel heroinberoentets 

tillstånd eller varför vissa människor dricker mer än andra? Författarna tror att människornas 

behov av enkla förklaringar motarbetar vår förståelse av beroende. De menar att beroendet 

fortsätter att vara ett komplex och missförstådd fenomen, med eller utan genforskning.  

 

Genforskare själva är oftast aktsamma i sina påståenden, menar Phillips och Crabbe, men 

media och dess auditorium är mindre försiktiga med vilka slutsatser dem drar utifrån 

genforskningens upptäckter. När en gen som ansvarar för någonting identifieras finns det en 

tendens hos allmänheten att tro att både orsaker och botemedel medföljer. Men så är sällan 

fallet. Oftast säger en gen oss endast om en del risker den medför, och oftast bara i termer av 

antagande. Människans beteende påverkas alltid av många faktorer på flera nivåer. Enstaka 

gener fastställer nästan aldrig ett typiskt beteende. Så länge det finns korsberoende kan ingen 

”beroende gen” förklara alla dessa olika former av avvikelser som nu slås ihop under 

”beroendets paraply” - alkoholism, daglig benzodiazepine användning, arbetsnarkomani, 

spelmissbruk, cigarett rökning, narkotika missbrukare etc.  

Det är klart att det är svårt att bryta gamla vanor. Men bara för att missbruksvården erbjuder 

liknande behandlingsformer för alla dessa typer av beroende betyder inte det att dessa 

problem har samma etiologi, genetik, ursprung eller konsekvenser.  

 

3.5 Mellan gener och missbruk: kritik av genetisk bestämmande  

I en artikel av Craig Reinarman, (2005), professor i sociologi, vid Kalifornia Universitet, 

USA, kritiseras teorin om ärftlighet inom missbruksområdet.  
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Han undrar varför utvecklar somliga människor alkohol- och narkotikaproblem men inte 

andra inom samma familj? Hur mycket kan genforskning säga varför alkohol och droger 

påverkar människor på så många sätt? Klassiska genetiska metoder antyder att ungefär hälften 

av risken för en människa att fastna i någon form av missbruk förklaras genom hennes 

genanlag. Samtidigt betyder inte genanlag ”ödet”. Den andra hälften av risken är icke-

genetisk. Även närvaro av den ”dåliga genen” kan, och ofta leder till ett liv utan beroende. 

Däremot finns sådana människor som utvecklar en stark alkohol eller narkotika beroende utan 

att ha denna typ av gener (Edenberg & Kranzler, i Reinarman, 2005). 

  

Dock, är det mycket mer komplicerat att skildra hur genanlaget påverkar beroendet, än att 

bara identifiera vilka gener som är viktiga i den frågan. Forskarna måste definiera geners 

interaktion med varandra och med miljön för att kunna fastställa hur man kan lägg sig i den 

biologiska processen som påverkar drogberoendet. 

 

De konkreta gener som förstärker risk för alkohol- eller narkotikamissbruk har inte 

identifierats än, men har entusiastiskt efterforskats. Enligt Crabbe (2002) pekar alla bevis på 

att beroendet är ett komplext fenomen som beror på flera geners påverkan och miljöfaktorer. 

 

 

3.6 Behandling 

I Behandling av alkoholproblem, Berglund, m.fl (2000), behandlar författarna olika typer av 

insatser inom missbruksvården. I socialtjänstlagen står att insatserna inom missbruksvård 

skall vara av god kvalitet. Ett grundkrav är att insatserna inte förvärrar situationen för den 

enskilde. Men kunskaperna om vilka typer av insatser som leder till förbättringar är 

begränsade (Tengvald, 2000 i Berglund m.fl., 2000). 

Om kvalificerad bedömning görs initialt av vilka specifika problem en klient har, och riktade 

insatser erbjuds för dessa problem, kan man få bättre resultat. Ett problem är att behandling 

ofta tenderar att standardiseras och att många klienter får samma behandling trots att deras 

problemprofil kan se mycket olika ut. Frågan om kvantitet hänger ihop med kvalitativa frågor. 

Till att börja med måste rätt behandling erbjudas, det vill säga behandlingen måste vara 

relevant i förhållande till vad som är individens problem. Detta ställer höga krav på 

bedömningskompetens (Edwards, 1977 i Andréasson, 2000 i Berglund m.fl., 2000). 

För att genomföra behandling av missbruksproblem krävs specialiserad utbildning som 

förmedlar evidensbaserade kunskaper om missbruks etiologi, bedömning och 
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behandlingsinriktning för beroendetillstånd. Sådana kunskaper förmedlas inte i 

grundutbildningen och sällan i vidareutbildningar för de professionella grupper som oftast 

arbetar med missbrukare, som tillexempel psykologer, socionomer, sjuksköterskor och läkare. 

Det stora flertalet som arbetar inom missbruksvården är i huvudsak självlärda (Andréasson, 

2000 i Berglund m.fl., 2000). 

Viktiga frågor väcks när det gäller missbruksvården - vad har missbruksvården att erbjuda och 

vilka funderingar ligger bakom metoderna? Olika insatser och metoder skiljer sig ifråga om 

fokus. Vissa betonar medicinsk/biologiska, andra psykologiska eller sociala aspekter på 

missbruket. Vissa betonar behandlingsformen – öppen/sluten vård, enskild/i grupp. Val av 

teoretiskt perspektiv på alkoholism och narkomani har stor betydelse (Leissner, 1997).  

 

”Det avgör synen på vilken åtgärdsstrategi som är den mest förnuftiga och förväntningarna 
på resultatet av en viss behandling.” (Lindström, 1986 i Leissner, 1997, s.170) 
 

Olika teorier om missbruk och behandling har var för sig inte övertygande lyckats omfamna 

hela fenomenet. Förhoppningar om att hitta en överlägsen metod har inneburit risker för att 

missbrukare i alltför hög grad setts som likadana. 

 

Under senare år har begreppet matchning kommit att användas alltmer, där kartläggning av 

klientens situation ur såväl ett socialt som medicinskt och psykologiskt perspektiv och 

bedömning föregår val av insats. Teorier om alkohol- och narkotikamissbruk håller på att röra 

sig bort från ett traditionellt sjukdoms- och symtomtänkande och i riktning mot ett 

multifaktoriellt betraktelsesätt. Människor som missbrukar till exempel alkohol är olika och 

missbruket ser olika ut och de har tillgång till olika resurser. Därför måste såväl innehåll som 

mål för behandling och andra insatser individualiseras och anpassas enskilt (Leissner, 1997). 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik kommer vi att presentera Durkheims (i Månson, 2003) teori om sociala 

fakta, Berglinds (1995) handlingsteori samt socialkonstruktivismen som kommer att utgöra ett 

verktyg för vår resultatanalys. För att beskriva socialkonstruktivismen som ett övergripande 

teori har vi använt oss av flera författare men huvudsakligen utgår vi från Wenneberg (2001).  
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4.1 Sociala fakta.  

Durkheims (1858 – 1917) sociologi präglas av spänning mellan vetenskap och moral, politik 

och ideologi. Han skrev om metodologiska problem i hela sitt författarskap. Durkheim (i 

Andersen & Kaspersen, 2001) hävdar att sociologin bör studera kollektiva sociala fakta enbart 

för att hitta orsaks- och funktionssamband mellan dem. De sociala aktörernas egen förståelse 

och deras skilda individuella motiv har ingen plats i ett sådant program. Samhället ska 

studeras ”utifrån”, som objekt, och inte ”inifrån” med utgångspunkt i aktörernas subjektiva 

synsätt (Andersen & Kaspersen, 2001). 

Enligt Durkheim ska vetenskapen vara förankrad i empiriska fakta. Den mest kända tanken i 

hans sociologi är kanske följande tes från hans metodbok: 

 

”Betrakta sociala fakta som ting, som existerar utanför eller oberoende av individerna och 
som utövar ett tvång mot dem.” (Andersen & Kaspersen, 2001, s.79) 
 
Detta uttryck visar essensen av Durkheims lära om den sociala verkligheten. Durkheim 

opererar med olika typer av sociala fakta och man kan urskilja de tre viktigaste av dem, 

nämligen: 

• Morfologiska 

• Sociala institutioner 

• Sociala strömningar 

 

Med morfologiska sociala fakta menas till exempel infrastrukturer, de grundläggande sociala 

strukturerna i samhället. Sociala institutioner kan innebära alla möjliga institutioner från 

familjer och större, samt bruk, seder, lagar, normer och så vidare. Sociala strömningar betyder 

tillfälliga faktorer i samhället, allt från mode till terrorskräck. Sociala fakta har alltså en 

tinglig eller objektiv existens. De utgör en trög och stabil ordning av lagbundenheter, 

funktioner och orsakssamband. Strukturerna är mest stabila eller utkristalliserade, medan 

strömningar av åsikter och uppfattningar är mest flytande.  

Med det här synsättet ser man att människan inte är så fri i sina tankar och handlingar. Sociala 

fakta utövar ett tvång gentemot individerna. Men Durkheim uppfattade inte det sociala 

tvånget som en olycklig inskränkning av individernas frihet: 

 

”Tvånget är själva förutsättningen för ett ordnat socialt liv. Utan ett sådant tvång skulle 
samhället bara vara en kaotisk kamp mellan egoistiska individer.” 
(Andersen & Kaspersen, 2001, s.79)  
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När man säger att individer handlar på grund av socialt tvång, så överensstämmer detta ofta 

med det sunda förnuftet och det allmänna tänkandet. Ibland när vi tror att våra val är helt 

oberoende så förstår vi inte att vi ändå är påverkade och påverkas av samhällets regler, 

normer och värderingar. Vi tror att vi är fria individer och vi tänker inte på att vi omedvetet, 

innerst inne, är väldigt insocialiserade varelser och att vi inte skulle kunna leva på ett annat 

sätt. Det är inte individens idéer och föreställningar som bestämmer hur det sociala ska 

fungera. Den sociala, överindividuella ordningen är den primära, medan individernas 

handlingar och föreställningar är verkan av den, samtidigt som man med 

socialkonstruktivisterna kan hävda att den sociala ordningen och de sociala institutionerna en 

gång är skapade av människor i interaktion. Socialkonstruktivismen talar om väldigt stabila 

sociala institutioner som ”hårdnat” över tid – och det som har ”hårdnat” är just mänsklig 

interaktion som bildar vanemässiga handlingar, handlingar som sedan blir sociala institutioner 

eller sociala fakta och som av senare generationer kommer att ses som just ”överindividuella”  

 

 

4.2 Handlingsteori  

Hans Berglind (1995) hade utvecklat en handlingsteori där utgångspunkten är att det inte 

räcker med en renodlad naturvetenskaplig syn för den som vill förstå en annan människa – 

och sig själv. Han menar att det gäller att utgå ifrån det mänskliga handlandet, att betrakta 

människan som ett subjekt, och med empati försöka sätta sig in i hur den andre uppfattar sin 

situation. I sitt handlande måste människan förhålla sig till sig själv och andra, till 

organisationer och institutioner som omger henne, till det samhället som hon tillhör – hon är 

en aktör på flera arenor.  

 

Berglind använder två grundläggande begrepp – handling och handlingsutrymme. Berglind 

ser på människan som en handlande varelse, att människan skapar sin värld och sitt handlande 

och därigenom ger det en mening. Berglind menar att när vi ser på människan som en 

handlande varelse måste vi vara medvetna om att olika människor har olika stora 

handlingsberedskap och handlingsutrymmen. Detta kan vara en expertbedömning likaväl som 

en subjektiv bedömning av människan själv. Här gäller att vi i första hand är intresserade av 

individens egen uppfattning. Berglind menar att handlingsberedskap och handlingsutrymme 

är i högsta grad beroende av ”att vilja och att kunna”. Med detta menar han att ibland vet vi 

vad vi vill och ibland vet vi inte det. I vissa situationer kan det vara att vi både vill och inte 

vill, vi är med andra ord ambivalenta. Och denna ambivalens kan leda till 
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handlingsförlamning. Det finns också situationer där vi vill ändra på nuvarande förhållanden 

men vi vet inte hur. Man kan säga att vad vi vill influeras av vad vi kan. 

 

Vad vi kan beror på vår egen förmåga i förhållande till omgivningens krav. Att kunna innebär 

att både den yttre möjligheten och den inre förmågan föreligger. Ibland kan man förtydliga det 

genom att säga att vi kan göra någonting under normala förhållanden, men just för tillfället är 

förhållandena ofördelaktiga. Om man kombinerar dessa två aspekter, vilja och kunna, så 

förstår man att individer ibland inte vet vad de vill respektive kan. När en person säger sig 

inte kunna handla, det vill säga tycker det är omöjligt att ändra eller bevara nuläget, så frågar 

vi oss vad som hindrar dem från att agera. På samma sätt kan vi ifrågasätta vad det är som gör 

att personen inte vill handla, men när det gäller bristande vilja talar vi som regel inte om 

hinder utan om motiv. Hinder kan alltså sägas vara yttre eller av inre slag men de kan även 

vara av stabil eller instabil art. För att illustrera detta ger vi ett exempel på dessa hinder:   

 

de stabila (yttre)- fysiska, institutionella, organisatoriska; 

de stabila (inre) - bristande förmåga, anlag, karaktär.  

de instabila (yttre)- otur 

de instabila (inre)- trötthet, tillfällig sjukdom  

 

Berglinds bok (1995) Handlingsteori och mänskliga relationer riktar sig i första hand till den 

professionella hjälparen. Han beskriver bland annat handlingsteorins relevans i det dagliga 

sociala arbetet. Han tar upp det empatiska förhållningssätt som ska känneteckna den 

professionella hjälparen, ett förhållningssätt som innebär att möta klienten där den är. 

Handlingsmodellen blickar framåt snarare än bakåt, det är ingen förklaringsmodell för att 

beskriva varför det har blivit som det är. Enligt Berglind kan ett klargörande samtal i sig 

påverka klienten. Det professionella förhållningssättet under ett sådant kartläggande samtal 

bör kännetecknas av empatiskt förståelse och subjektsyn. Den professionella hjälpen måste 

alltid utgå ifrån en kartläggning av nuläget för att kunna bedöma klientens handlingsutrymme. 

 

 

4.3 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är en övergripande samhällsteori som förklarar hur människan närmar 

sig den sociala verkligheten. Socialkonstruktivism kan användas för att tolka och förstå 

sociala fenomen. Detta medför vissa grundantaganden om den sociala verkligheten. En 
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människa är, utifrån detta synsätt, en aktiv skapare av mening och strukturer, inte ett offer för 

”naturliga” företeelser. Språket är ett viktigt medel i socialkonstruktion (Wenneberg, 2001). 

 

Socialkonstruktivism betonar interaktionen mellan omvärldens ”objektivitet” och den mening 

och innebörd människor tillskriver ” verkligheten”. Berger och Luckmans (i Hübner, 2001) 

perspektiv gör oss uppmärksamma på att vår kunskap om verkligheten är socialt konstruerad. 

Berger och Luckmann (i Wenneberg, 2001) har en intressant helhetsteori om det sociala – en 

teori som kombinerar många olika traditioner, inte minst fenomenologi och den klassiska 

kunskapssociologin. Denna teoris grundvalar är: 

 

- samhället är en mänsklig produkt 

- samhället utgör en objektiv verklighet 

- människan är en social produkt 

 

Verkligheten är ständigt under konstruktion och rekonstruktion. Ett förhållande framstår och 

framställs som ett socialt problem i relation till det önskvärda, det vill säga i relation till 

sådant förhållande som är i enlighet med samhällets normer. Sociala problem är förhållanden 

som uppfattas som avvikande. Till exempel i vårt samhälle är arbete grunden för välstånd och 

har därmed ett högt skattat värde - arbetslöshet framstår därför som ett avvikande förhållande 

(Hübner, 2001). 

 

Denna sociala konstruktion av verkligheten bygger på det vardagskunnande eller det sunda 

förnuft som människor har om olika förhållanden i samhället. Det sociala livets grund och 

därmed konstruktionen av samhället finns, hävdar Berger och Luckmann, (i Månsson, 2003) i 

den sociala interaktionen i vardagslivet. Människors möte ansikte mot ansikte är prototypen 

för social interaktion, därför att i denna situation är den andre fullständigt verklig. 

  

Socialkonstruktivismen och behandlingen av den trycker också på i riktning mot en bättre 

förståelse av vad ett samhälle och en social verklighet är för något. Därmed blir 

handlingsaspekten viktig. Det är inte tillräckligt att uppfatta sociala institutioner som naturliga 

eller som något som ska dekonstrueras eller bara utformas. Sociala institutioner är något som 

skapas genom våra handlingar. Medvetet utformade sociala institutioner ska löpande 

understödjas genom våra explicita och medvetna handlingar. 
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De reproduceras inte på samma sätt som de ”självväxande” institutionerna, som inte är lika 

beroende av medvetna och stöttande handlingar (Wenneberg, 2001). En institutions sociala 

funktion kan endast bedömas utifrån vad den gör i vårt samhälle. Socialkonstruktivismen i 

kombination med ett normativt syfte riktar fokus på att en institution ska uppfattas utifrån 

dess funktioner, vilka i sin tur bara kan förstås utifrån de konsekvenser som institutioner 

medför (a.,a, 2001). 

 

 

5.Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra upplägg, validitet, reliabilitet, analysmetod, urval, 

etiska överväganden samt författarnas arbetsfördelning. Metod är ett systematiskt sätt att 

undersöka verkligheten på. Med stöd av metoden kan man fokusera uppmärksamheten kring 

ett visst fenomen på ett mer samlat och planerat sätt än vad som är vanligt i andra 

livssituationer (Esaiasson, 2003). 

 

 

5.1 Uppsatsens upplägg och författarnas arbetsdelning 

Vi har i denna studie valt att utgå ifrån en kvalitativ metod. Båda två författarna har 

tillsammans skrivit den större delen av uppsatsen. All text som har skrivits av respektive 

författare har i efterhand gåtts igenom och redigerats av den andra författaren. Inledning, 

tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, resultatredovisning och analyskapitlet har båda 

författarna arbetet med gemensamt. Vi har valt att inte ha huvudansvaret för något kapitel, 

utan istället skrivit valda delar i varje kapitel.  

 

 

5.2 Urval 

Med tanke på vår forskningsfråga har vi bestämt oss ganska tidigt att vi ska intervjua 

utredande socialsekreterarna på missbruksenheter. Det föll oss naturligt eftersom det är 

socialsekreterarna som gör utredningar och sedan föreslår någon typ av behandling för sina 

klienter. Det visade sig inte vara så enkelt att hitta de som ville och kunde ställa upp på en 

intervju. Vi valde att ringa runt till olika kommuner och stadsdelar och prata med 

socialsekreterarna på respektive enheter. Till slut kom vi i kontakt med tre socialsekreterare 

som tackade ja till en intervju med oss.  En av författarna kände en av intervjupersonerna 

sedan sin tidigare praktik. Från början var tanken att intervjua fyra personer, men slutligen 
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blev det fem personer fast på bara tre arbetsplatser. Det vill säga att på två ställen har vi 

intervjuat två personer samtidigt. Av olika anledningar ville de medverka i undersökningen 

tillsammans och samtidigt. En alternativ förklaring till det läggs fram i avsnitt ”Etiska 

överväganden”. 

Vår första intervju avbokades i sista stund och vi skickades vidare till ett annat ställe som 

visade sig vara en lokal beroende mottagning. Det innebär att en av våra intervjuer är gjorda 

med två behandlingsassistenter. På grund av studiens begränsade tidsramar valde vi att 

genomföra intervjuerna ändå. 

 

 

5.3 Datainsamling och dataanalys 

 

5.3.1Litteratursökning 

Vi inledde litteratursökningen på Socialhögskolans bibliotek och söka i t ex LIBRIS, 

PubMed, Social Services Abstracts och SveMed+. Vi använde oss av sökord både på engelska 

och svenska såsom addiction, substance abuse, social construction, psychosocial theory, 

missbruk, beroende, etiologi, vård/behandling. Därefter åkte vi till CAN:s bibliotek där vi 

använde oss av deras databas ALCONA. Vi avgränsade oss genom att börja söka från år 2000 

och framåt. Med tanke på de sökord vi använde genererade detta stora mängder information. 

 

5.3.2 Intervjuernas upplägg och genomförande 

Vi hade valt att göra en halvstrukturerad temainriktad intervjuguide (se bilaga 1). Vi utgick 

från fem teman som vi fann intressanta kring valet av behandlingen och de teoretiska 

utgångspunkterna vi valt att basera denna studie på. Underfrågor till respektive tema kunde 

dock omstruktureras under samtalets gång. Vi valde att ställa om samma fråga under det 

konkreta temat även om vi hade fått ett svar under ett annat tema.  

 

Eftersom vår studie är kvalitativ bygger den på intervju med fem personer (två män och tre 

kvinnor) som vi träffade vid ett tillfälle. Vi var närvarande på samtliga intervjuer tillsammans, 

en av oss intervjuade och den andra observerade och ställde sina frågor i slutet av intervjun. 

Vi turades om i att genomföra intervjuerna och observera varannan gång. Två av intervjuerna 

genomfördes med två personer samtidigt och en intervju genomfördes enskilt. Alla intervjuer 

genomfördes på de ställen som de intervjuade hade valt. Intervjuerna varade mellan 60 – 90 
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minuter och spelades in på band. Vi transkriberade sedan intervjuerna så ordagrant som 

möjligt.  

 

5.3.3. Analys av kvalitativ data 

Efter transkribering av intervjuerna läste vi samtliga intervjuer och markerade respektive 

teman med en färgpenna för att lättare kunna jämföra och se helheten i varje tema. Därefter 

gick vi gemensamt igenom intervjuerna och tog fram skillnader och likheter. Vi skrev 

resultatredovisningen både enskilt och tillsammans. Den slutliga analysen arbetade vi fram 

tillsammans.  

 

Vi kommer att analysera intervjupersonernas utsagor och betrakta dem som representation 

och självklara föremål för vår analys. Det handlar om att försöka se betydelsen i det 

intervjupersonerna beskriver (Kvale, 1997).  

 

Då vår uppsats består av enbart en kvalitativ studie väljer vi tematisering och 

meningskoncentrering som metod för intervjuanalysen. Meningskoncentrering innebär att 

intervjupersonernas utsagor formuleras mer koncist. Långa uttalanden sammanpressas i 

kortare uttalanden, i vilka den essentiella innebörden av det som berättats omformuleras i 

färre ord. Meningskoncentrering innebär, sålunda, att större intervjutexter omvandlas till 

kortare formuleringar (Kvale, 1997). Dessutom använder vi oss av fem teman, baserad på vår 

intervjuguide, för att lättare kunna jämföra intervjupersonernas utsagor.  

 

 

5.4Validitet och reliabilitet 

Kvale (1997) ser validiteten som en social konstruktion. Han betonar validiteten som blir 

beroende av hantverkskicklighet som utvecklas under undersökningen – ständigt 

kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkning av den insamlade informationen. 

 

Reliabiliteten kan definieras som tillförlitligheten eller pålitligheten i undersökningen medan 

validitet kan definieras som undersökningens giltighet eller trovärdighet (Ruth, 1991). Inom 

kvalitativ forskning berör reliabilitet typiska mänskliga aspekter, så som värderingar och 

meningsskapande omständigheter, inte fysiska eller fysiologiska processer. Vid 

datainsamlingen är forskaren själv det huvudsakliga mätinstrumentet. Den klassiska 

definitionen av validitet hänger ihop med relevansen av data, meningsinnehållet, den 
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historiska, ideologiska och kulturella kontexten. Frågan om validering blir en kvalitetskontroll 

av hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). 

 

Genom att vi försöker beskriva hur vi har gått tillväga vid genomförandet av intervjuerna 

torde reliabiliteten i studien öka. Då vi dessutom varit två uttolkare torde detta ha höjt 

reliabiliteten ytterligare. Om forskaren innan undersökningen påbörjas preciserar det som ska 

mätas ökar möjligheten att lättare observera det man avser mäta verkligen mäts. 

 

Genom att vi har gjort en temainriktad intervjuguide baserad på våra frågeställningar tror vi 

att det har varit lättare att inringa frågeställningarna i vår uppsats. Detta ligger nära 

validitetsfrågan enligt Ruth (1991). Då vår intervjuguide, enligt oss, har haft tydliga och 

relevanta frågor borde validiteten öka.  

 

Hur kommunikationen fungerar under intervjusituationen är en annan aspekt som påverkar 

reliabiliteten (Kvale, 1997). En av författarna kände en av intervjupersonerna sen tidigare och 

därför har vi valt att den andra författaren skulle genomföra intervjun. Vi tänkte att detta 

skulle minska risken att påverka reliabiliteten. Vi var medvetna om att förförståelsen av denna 

person i form av bakgrundsfakta en av författarna hade kunde påverka validiteten. Därför fick 

denna författare en observerande roll.   

 

 

5.5 Generaliserbarhet 

Man kan urskilja tre mål för generaliseringen. Det första är att studera det som är för att 

försöka fastställa det typiska. Ett andra mål är det som kanske kommer att finnas – här är 

målet för generaliseringen inte det som är utan det som kanske kommer att finnas. Ett tredje 

mål för generaliseringen är det som kan finnas – att välja situationer som verkar vara 

exceptionella och studera dem för att se vad som pågår där (Schofield, 1990 i Kvale, 1997).  

Alldeles klart är att man inte kan generalisera till individer i statistisk mening. Det är orimligt 

att uttala sig om frekvenser på basis av bara fem intervjuer (som i vår studie) för en stor 

population (Esaiasson, 2003). 

Frågan om generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningen kan bli nästan irrelevant 

eftersom forskarna sällan är intresserade av att uttala sig allmängiltigt (Kvale, 1997). De vill i 

stället uttrycka sig om det subjektiva och unika. Dessutom är det svårt  att generalisera utifrån 

en begränsad studie med endast en liten grupp intervjupersoner. 
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Det kvalitativa materialet vi har fått fram i denna studie baseras på intervjupersonernas 

berättelser avseende deras personliga upplevelser och erfarenheter. Vår avsikt har varit att 

försöka verbalisera dessa personers utsagor. Därigenom kan vi säga att denna studie 

innehåller en form av naturalistisk generaliserbarhet som vilar på en personlig erfarenhet och 

genom verbaliseringen kan övergå från tyst kunskap till en explicit påståendekunskap (a.a, 

1997).  

 

 

5.6 Etiska överväganden 

En intervjuundersökning är ett moraliskt företag: det personliga samspelet i intervjun inverkar 

på den intervjuade, och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar på vår 

förståelse av människans situation (Kvale, 1997). 

När vi bestämde oss för att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med 

socialsekreterarna som arbetar på missbruksenheter insåg vi att det, på grund av vår 

forskningsfråga, kunde bli svårt att hitta de som vill ställa upp. Och så var även fallet. De 

personer som har valt att ställa upp i studien har garanterats konfidentialitet. På grund av detta 

har vi ändrat på och tagit bort uppgifterna om ålder, namn, orter och specifika situationer som 

skulle kunna identifiera antingen någon av intervjupersoner eller deras klienter. 

 

Kvale (1997) tar upp en aspekt till när det gäller etiska frågor vid kvalitativa intervjuer, 

nämligen det som händer under en intervjusituation och vad konsekvenserna av samspelet i 

intervjun blir för undersökningspersonerna. Det kan gälla stress under intervjutillfället och 

förändringar i självuppfattning. Ämnet för vår studie och frågorna som ställdes gällde 

intervjupersonernas sätt att se på missbruk. Det vill säga att vi bad dem att dela med sig av 

deras egna uppfattningar och upplevelser.  

Det kan ha varit känsligt för våra intervjupersoner att prata om detta därför att de möjligtvis 

kände sig utsatta under våra samtal. Därför tror vi att vid två av intervjutillfällen ville två 

personer att deras kollegor skulle vara med och intervjuas. En annan förklaring till att de ville 

vara två kan vara att intervjupersonerna kände sig utsatta inför våra intervjufrågor och 

förväxlade meningen i ”sätt att se på missbruk” med ”kunskaper om missbruk”. Vi har varit 

väldigt tydliga med att förklara att deras utsagor kommer användas endast i samband med vår 

studie och sedan raderas de inspelade intervjuerna.  

 

 

 20



6. Resultatredovisning  
Under denna rubrik kommer vi att presentera resultaten av de kvalitativa intervjuerna enligt 

de teman vi utgått ifrån i intervjuguiden. Dessa är: intervjupersonernas bakgrund, deras 

arbetsplatsideologi, deras kunskap inom missbruksfrågor, deras syn på missbruk och beroende 

samt deras val av teori och behandling. De kvalitativa resultaten redovisas bland annat i form 

av citat från intervjupersonerna då vi anser att deras egna ord bäst illustrerar deras 

upplevelser. Vi har valt att inte göra några förändringar i intervjupersonerna språkliga uttryck 

då vi tycker att det ger en mer realistisk bild av deras personligheter.  

För att läsaren ska lättare kunna följa texten och se sammanhanget så väljer vi att rangordna 

de tre arbetsplatser vi har besökt och kallar dem för ”Arbetsplats 1, 2 eller 3”. Eftersom vi har 

intervjuat två personer samtidigt på två av dessa ställen (Arbetsplats 1 och 2) så väljer vi att 

kalla dem för person 1 och 2.  

 

 

6.1 Tema 1. Presentation av intervjupersonerna 

 

6.1.1 Bakgrund/utbildning/vidareutbildning 

Vi har sammanlagt intervjuat fem personer. Alla har de socionomexamen men en av dem har 

tillgodosett sina ej avslutade psykologstudier genom att överföra sina betyg till 

socionomlinjen. Tre av dem har arbetat länge med missbruksfrågor även innan de tog 

socionomexamen. Två av dessa personer har arbetat med missbruksvård efter de tog examen. 

Samtliga av dem har gått olika vidareutbildningar i missbruksfrågor på arbetsplatsen. 

 

Gemensamt för samtliga är att de har gått KBT (Kognitiv Beteende Terapi) utbildning och 

använder sig av ASI-intervjumetoden (Addiction Severity Index) som kartlägger hur djupt 

personens beroende är. I övrigt verkar det skilja sig avsevärt i antal utbildningar och kurser 

dessa personer har gått. Två av personerna som arbetar på samma arbetsplats har gått till 

exempel evidensbaserade metoder, MI (Motiverande Intervju), CRA (Community 

Reinforcement Approach) som är en engelsk evidensbaserad metod, KPT (Kognitiv 

Psykoterapi). Alla personer berättar att de erbjuds ett flertal föreläsningar som de själva väljer 

vilka de vill gå på.  
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6.2 Tema 2.  Arbetsplatsideologin 

Vi har intervjuat fem personer men har bara besökt tre arbetsplatser sammanlagt. 

Intervjupersonernas uppfattning i denna fråga skiljer sig i hög grad och de svaren vi fick höra 

illustreras bäst med hjälp av citat från respektive arbetsplats. 

Alla fem intervjupersoner svarar på denna fråga att de inte har någon gemensam 

arbetsideologi eller teoretisk utgångspunkt på deras respektive arbetsplatser. 

På den första intervjuarbetsplatsen eftersökte de en gemensam arbetsideologi för hela 

gruppen. Då man kände att det var viktigt med ett gemensamt synsätt. Att den inte fanns 

förklarar de med att de finansieras av projektpengar. Det finns inget tydligt genomtänkt sätt 

att förhålla sig till när man arbetar. De säger att som socialsekreterare är du rätt ensam och det 

är inte mycket teoretiska grunder, utan du jobbar utifrån lagen.  

”…de förutsättningar som finns, vilken ekonomi som finns på avdelningen, det är så mycket 
andra grejor som styr”  
 
Och sedan tilläger: 

”… jag som har jobbat på behandlingshem då har man ju en ideologi vad som ska gemonsyra 
hela verksamheten, va. Så har vi inte här, va. Vi har inte en ideologisk bas utan ju, möjligtvist 
att vi säger ungefär att vi ska möta klienten där den befinner sig och att vi ska ha en hög 
tillgänglighet.” (Arbetsplats 1, person 1) 
 

På vår andra intervju poängterade båda personerna väldigt tydligt att det är stadens riktlinjer 

och lagar som gäller. De säger att de inte har någon specifik metod eller ideologi i sitt 

arbetssätt. Den ena intervjupersonen menade att de hade ett ganska stort handlingsutrymme 

som utredande socialsekreterare. 

 

”Det är ju stadens riktlinjer och sen vår verksamhetsplan på vår enhet som vi har skrivit 
tillsammans… men det är väl ingen speciell metod.” (Arbetsplats 2, person 2) 
 

På arbetsplats 3 berättar vår intervjuperson att de gör väldigt olika.  Men däremot menar hon 

att det är väldigt trendigt nu med tankesätt och förhållningssätt, det ska vara 

lösningsfokuserade metoder. Och det gäller all personal som arbetar med missbruksfrågor 

inom stadsdelen.  

”Nu är det väldigt … det här kortsiktiga, det vill säga korta insatser, snabba så… det ska 
vara greppbart, mätbart. Det är de signaler vi får nu att vi ska jobba på så, från det sättet.”  
(Arbetsplats 3) 
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Samtliga intervjupersoner berättar att de inte har någon ideologisk utgångspunkt, en av dem 

menar att om man nu ska hitta en ideologisk bas då är det evidensbaserat arbetsmetod som 

gäller. Samtliga intervjupersoner nämner i viss mån kommunens/stadsdelens riktlinjer som de 

måste följa i sitt arbete med klienter. På ett av ställena så efterlyses en tydlig ideologisk bas 

för att kunna jobba vidare, det vill säga att de själva poängterar vikten av ett gemensamt 

arbetssätt. 

 

 

6.3 Tema 3. Kunskap inom missbruksområdet 

 

6.3.1 Hur mycket undervisning i missbruksfrågor de har fått? 

Gemensamt för alla fem personer är att de har fått ytterst lite undervisning i missbruksfrågor 

under sin socionomutbildning. Fyra av dem har gått samma kurs med samma lärare trots 

skillnader på år och universitet.  

 

6.3.2 Vad var orsaken till missbruk då? 

Eftersom alla personer har gått så pass lika utbildning så fick dem lära sig väldigt lika om 

missbruks etiologi, det vill säga psykosociala bakgrundsorsaker. De använder sig av olika 

benämningar, så som psykosociala orsaker, stämplingsteori, psykodynamisk utgångssätt, 

miljötänkandet, psykiska störningar, personlighets störningar men menar samma sak. Några 

nämnde också arvsanlag. 

Båda intervjupersonerna säger att det var den psykosociala eller miljötänkandet som gällde 

då. En av dem tillägger att han tror att han inte lärde sig vare sig det ena eller det andra på 

skolan utan att han utgår mycket från sig själv, vad han tror på. Men menar att efter några år 

på fältet, när han möter klienter och läser den senaste forskningen, så ser han att missbruk är 

mer komplext än så: ”Men jag har väldigt bred syn på det hela för att jag, jag tror, att jag 

väger in alla variabler när det gäller allt sånt här.” (Arbetsplats 1, person 2) 

 

Hans kollega menar att det inte talades om något annat än stämplingsteori och de 

psykodynamiska orsaksförklaringarna. På den tiden när han började inom socialt arbete så 

talades det väldigt mycket om  

”de som fungerade och de som inte fungerade”. Det var deras utgångspunkt då - ”att få dem 

att fungera”.  

 23



På vår andra intervju berättade båda att det de fick lära sig var att det var psykosociala orsaker 

till missbruk. De menade att lärarna inte fokuserade på de bakomliggande orsakerna. Det de 

fokuserade mest på var att beskriva hur missbrukare lever och hur olika droger påverkar 

människan, vad det ledde till och vilka konsekvenser det innebar. 

 

”… jag tror inte att vår lärare fokuserade på det, faktiskt. Han kändes lite … lite halv liberal. 
Det var egentligen inte så skadligt med något”.(Arbetsplats 2, person 2) 
 

Även arbetsplats tre säger att de inte fick så mycket undervisning i missbruksfrågor under 

utbildningen. Men det de läste handlade om de psykosociala förklaringsmodellerna. Men i 

övrig tyckte hon inte att skolan bidrog till kunskaper i missbruk utan det var hennes egna 

intressen och livserfarenhet som blev hennes kunskapskälla. 

Hon tillägger att under utbildningen pratade man mera om att det kunde se olika ut under 

olika livsskeenden- pratade man om ungdomar så var det att tänja på gränser, var det äldre 

personer så var det livskriser som kunde vara bakomliggande orsak till missbruk. Hon 

påpekar däremot att den biologiska sjukdomsmodellen inte lyftes fram.  

”… Det här med genetisk beroendegen det pratade vi ingenting om. Det tror jag inte var 
direkt någon som lyfte fram heller, varken annan elev eller från lärarhåll eller i 
undervisningslitteratur.” (Arbetsplats 3) 
 

6.3.3 Hur ser de på missbruk idag? 

Alla fem socialsekreterarna hade inte ändrat sin syn på hur de ser på missbruk. Det vill säga,  

den psykosociala förklaringsmodellen till missbruket. Två av dem uttryckte att de var väldigt 

säkra i sin ståndpunkt, två av dem berättade att de kunde ta till sig hjärnforskningen trots att 

de hade sin fasta punkt i det psykosociala.   

En av dem uttryckte att ju längre han arbetade med missbruk desto mindre viktigt var det att 

se de bakomliggande orsakerna till missbruket, det han menade var att man måste möta 

klienten här och nu. Samtidigt hade alla fem uttryckt att det inte bara fanns en sanning eller 

bara ett svar och att man måste vara öppen för att lyssna till klienten. ”Man försöker att bygga 

så mycket på framtiden och inte fokusera på alla problem som har funnits innan. Man jobbar 

mycket mera här och nu och framåt”.(Arbetsplats 1, person 1) 

Hans kollega instämde i detta. 
 

På den andra intervjun sa en av dem att hennes bild av missbruk inte hade förändrats så 

mycket, det vill säga det är fortfarande det psykosociala som dominerar. Hon säger att hon har 

svårt att tänka i de biologiska banorna samtidigt som hon vid ett senare tillfälle säger att hon 
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tror att det finns någon genetisk skörhet hos människor. Hon uttrycker att hon tror att man kan 

blanda dessa två teorier. 

Hennes kollega vill gärna uttrycka att det är viktigt att se på alla människor som enskilda 

individer och inte dra alla över samma kam. 

 ”Det är viktigt i våran roll tycker jag att man inte har en specifik idé att så här är det för 
alla.” (Arbetsplats 2, person 2) 
 

På den tredje arbetsplatsen säger socialsekreteraren att hon är en hängiven psykosocial 

teorianhängare. Hon tvekar inte alls, hon säger att hon inte tror på att man kan vara 

predisponerad att missbruka. Att en människas bakgrund och uppväxt alltid spelar en roll. 

 

6.3.4 Vad gör de för att uppdatera sina kunskaper? 

Alla berättar att de får ett brett utbud av föreläsningar och vidareutbildningar. Vissa kurser är 

obligatoriska för alla som till exempel KBT. Men när det gäller föreläsningar så har de en 

möjlighet att själv välja om de vill gå och på vilka de vill gå. 

Detta citat illustrerar vad en av dem uttrycker: 

” Jo men vi får ju vidareutbildning. Vi går på mycket föreläsningar där man presenterar ny 
forskning. Och det är ju lite sådär - från läkarhållet dom är ju medicinsktbiologiskt inriktade, 
och då tror man att man har en vana att sålla och kritiskt tänkande på något sätt som 
erfarenheten har gett en… Nej jag tror inte att jag kan bli direkt uppdaterad, i alla fall inte 
om du menar med uppdaterat att jag får någon annan inställning, att jag förändrar min 
grundsyn”.(Arbetsplats 3) 
 

Men en av intervjupersonerna menar att det är svårt att hinna med, ska man det får man läsa 

på sin egen fritid. Även om de får uppmuntran från ledningens sida att försöka hålla sig 

uppdaterade menar hon att det inte finns någon poäng i detta: ”Ja det kan bli lite svårt 

ibland…man läser sånt och sen kan man inte jobba utifrån det!” (Arbetsplats 2, person 1) 

 

Hon menar att det finns föreskrifter som styr verksamheten oberoende av vad man själv har 

för utgångspunkt i sitt arbete. Med det menar hon föreskrifter angående till exempel 

underhållsbehandling med Subutex och Metadon där klienten måste vara drogfri för att kunna 

få vidare hjälp. ”Oftast de föredrag och utbildningar man går på gör ju mer att man blir så 

här, lite enkelspårig i stället.” (Arbetsplats 2, person 2) 
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Vid samma tillfälle säger hon att hon har en önskan om att ha mera tid och mer tillgång till 

forskning och sedan uttrycker hon ”vad skulle man göra med det då när det inte finns…vi har 

våra ramavtal…och då kan man ju bli lite frustrerad ibland”. 

 

Så tillägger hennes kollega: ”Ekonomi och ramavtalen det styr!” (Arbetsplats, 2 person 1). 

 

Ändå tillägger dom att även om man inte kan använda den senaste forskningen i sitt arbete så 

påverkar de kunskaper de inhämtar deras bemötande av klienterna. 

 

På den första intervjun berättade dom att de erbjuds en mängd olika kurser och föreläsningar 

där några är obligatoriska. De hade även startat en intern erfarenhetsutbyteskurs för deras 

arbetsplats. De pratar om drogkunskaper och försöker föra in olika teman där alla kan 

uppdatera sina kunskaper, för alla inte går på samma kurser och dom vill dela med sig av de 

kunskaper de fått. Han påpekar att det är viktigt att diskutera och utbyta erfarenheter med 

arbetskolleger för man behöver inte alltid söka kunskap där ute på marknaden. Senare säger 

han: ”… det är ju rätt jobbigt att starta en ny verksamhet och sen köra parallellt med alla 

utbildningar”. (Arbetsplats 1, person 1) 

 

 

6.4 Tema 4. Syn på missbruk, beroende och behandling  

 

6.4.1 Vad är missbruk och beroende? 

Alla intervjupersoner utom en hade samma definitioner på missbruk och beroende, som hade 

en annan syn på dessa begrepp. 

De fyra personer med liknande åsikt menade att missbruk är ett bruk av något medel så att det 

ger konsekvenser för klienten och beroende är då missbruket har gått så lågt så att klienten har 

förlorat kontrollen över sitt liv. Det handlar om makt, att man blir maktlös inför sitt beroende. 

De menar att de utgår ifrån det klienter säger – säger de att de är beroende så är det en bra 

evidens på det.   

Den personen som har en annan åsikt om missbruk försökte utkristallisera dessa begrepp, 

missbruk är när man inte har någon kontroll och att det brukar innebära större konsekvenser 

för klienten. Samtidigt menar hon att man kan vara beroende utan att det ställer till några 

större konsekvenser för en person. Sedan lägger hon till att det kan vara samma sak för att 

beroende finns alltid i missbruk. 
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” Så att jag menar att är man inte beroende så missbrukar man ju oftast inte…Det kan ju vara 
åtskilt också- man kan vara beroende men man har kontroll på beroendet och beroendet 
ställer inte till så mycket sociala eller andra konsekvenser”. ( Arbetsplats 3) 
 
Under vår andra intervju så säger en av personerna att det är lite vilseledande med dessa 

begrepp, att det egentligen inte spelar så stor roll om hur man väljer att se på missbruk och 

beroende – som sjukdom eller som någonting annat.  

 

6.4.2 Vad är behandling? Dess mål och syfte 

Tre av intervjupersonerna hade liknade syn på behandling, dess mål och syfte. De påstod att 

bara genom att träffa någon under utredningstid kan vara behandlande i sig, det vill säga att 

bara finnas där för klienten och lyssna och ge stöd. Sedan kan behandling vara mer specifik i 

vissa fall. Man ska försöka hitta rätt behandling utifrån klientens behov - antingen öppenvård, 

tolvstegsprogram eller sluten institutionsvård på behandlingshem. Alla menar att syftet med 

behandling, oavsett vilken behandling det är, är att få en förändring. Huvudsaken är att 

någonting händer i klientens liv. Målet är som en av intervjupersonerna uttrycker: 

 

”… syftet och målet är att det skall bli en förändring, stor som liten. Och jag kan inte …om du 
frågar mig som handläggare, så kan inte jag ha högre mål än den som kommer till 
mig”.(Arbetsplats 3) 
 

Två av intervjupersonerna nämner att behandlingen är en insats med syfte att en person skall 

sluta med sitt missbruk och även ha ett slags självständigt liv efteråt där han kan må bra. En 

av dem säger att 

”… dom bästa idéer har dom själva, vad dom behöver och inte. Det finns inget värre än att 
man ska sitta och tycka åt dem och säga att det här behöver du”.(Arbetsplats 2, person 1)  
 

Hon utvecklar sin tanke att det inte är socialsekreterarna som ställer krav på sina klienter 

vilket många ofta missar utan nästan tvärtom. Hennes kollega lägger till att för vissa kan det 

räcka med en öppenvårdbehandling, för andra behövs inte någon behandling alls ”för många 

slutar väl på egen hand”.(Arbetsplats 2, person 2) 

Här tar de återigen upp den ekonomiska aspekten i verksamheten det vill säga att de måste 

anpassa sitt arbete efter budget.  

På intervjuställe ett var båda överens om att allt de gjorde med klienter var behandling och att 

syftet var att få dem att bli fungerande människor. De tillade att även mötet med psykiatriker, 

läkare, sjuksköterskor och mentalskötare är en form av insats eller behandling. De menar att 
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behandling är att tillfredställa klienters behov och att klienter själva får avgöra vilka dessa 

behov är.  

 

 

6.5 Tema 5. Val av teoretisk bas och val av behandling 

 

6.5.1 Kan du påverka valet av behandling? 

Två av intervjupersonerna ger inget klart svar på denna fråga då de hänvisar till sina tidigare 

utsagor om att ekonomin och ramavtalen styr mycket i deras verksamhet. Det de kan påverka 

själva är hur de gör utredningar fast ändå påpekar de att det är svårt att komma till någon 

slutbedömning.  

En av intervjupersonerna svarar att hon kan påverka valet av behandlingen om man inte har 

en hård budgethållning. Men även då kan man påverka det i viss mån, hävdar hon. 

 

”Men absolut, jag skulle vilja säga att som handläggare har man ganska stor, relativt stor, 
handlingsfrihet.” (Arbetsplats 3) 
 
På arbetsplats ett berättar båda intervjupersoner att de kan påverka valet av behandling men 

poängterar att i mötet med klienter så måste klienter själva vilja någonting. Utgångspunkten är 

att de vill förändra sitt liv. Och utifrån det gör de en bedömning om det ska vara något 

strukturerat eller något mera socialt omhändertagande. De hävdar att de kan hjälpa alla så 

länge de själva vill förändra sitt liv och har förmågan att förändra det. De saknar inte heller 

behandlingsmetoder utan det de saknar är ett gemensamt synsätt där de kan känna sig trygga i 

rollen som behandlare.  

 

6.5.2 Kan valet av respektive teori påverka utformning av behandling? 

Två av intervjupersonerna svarar inte heller på denna fråga direkt utan menar att man kan 

kombinera dessa två synsätt i sitt arbete. De menar att man själv inte behöver ta ställning utan 

låta klienterna bestämma hur de ser på sitt missbruk – tycker klienterna att det är en sjukdom 

så får de utgå ifrån det. De har ingen specifik utgångspunkt i sitt arbete och tycker inte att de 

påverkar valet av behandlingen. Och som svaret på frågan säger en av dem: ”Nej, och jag vill 

inte göra det. Alltså, det är inte så jäkla roligt att göra det.” (Arbetsplats 2, person 1). 

Hennes kollega kompletterar hennes svar med att säga att det är viktigt att titta på vad som har 

fungerat tidigare, det som har hjälpt. Och oavsett vad man tycker själv skall man prova med 

behandling i öppenvård först och främst. Som ett svar på denna fråga säger båda 
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intervjupersonerna på arbetsplats 2 att det spelar ingen roll vad man har för teoretisk 

utgångspunkt och syn på missbruk för att i verkligheten styr ekonomin och ramavtalen allt.  

 

En av intervjupersonerna säger också att det inte spelar någon roll vad man har för teoretisk 

utgångspunkt och vilken behandling man väljer, för hon menar att klienten ska tro på att 

behandlingen ska hjälpa. Hon menar att idé och orsak har mindre betydelse i sammanhanget. 

Det gäller att hitta en behandling som passar klienten och som klienten kan ha nytta av oavsett 

vilka orsakerna till missbruk är. Däremot så poängterar hon att viljan och tron är de viktiga 

faktorerna i behandling, att klienten vill göra någonting åt sin situation och själv tror att detta 

är möjligt. Det är förutsättningar för att klienterna ska lyckas. Slutligen säger hon: 

 

”… det som händer när man kommer i väg på behandling eller möter sin behandlare … det 
som, liksom klickar i då, det är det som är avgörande, tror jag”. (Arbetsplats 3) 
 

Intervjupersonerna på arbetsplats ett berättar att de inte är så intresserade av grunderna till det 

hela, det vill säga att det är mindre viktigt att rota i det gamla. Det är viktigt att börja 

förändringen här och nu, alltså där klienter befinner sig när den söker hjälp. En av dem menar 

det kan vara viktigt med teorier för att kunna bedöma om klienten är hjärnskadad eller är 

psykopat. Annars är det av mindre betydelse vad man själv har för teoretisk bas. 

Hans kollega återkommer till deras sätt att arbeta och påpekar vikten av att möta klienten där 

den befinner sig och gå på dennes motivation som den själv har till förändring. 

 

”Eftersom vi tänker att här gäller det att hugga nu, inte tänka så mycket bakåt eftersom vi 
menar att motivation är lite färskvara.” (Arbetsplats 1, person 1)  
 
Sammanfattningsvis kan sägas om alla intervjupersoner att de inte tycker att valet av 

respektive teori påverkar valet av behandlingen. 

 

 

7. Resultatanalys 
Under denna rubrik sammanfattar vi resultaten och gör en helhetsanalys med utgångspunkt 

från våra huvudfrågeställningar och dess underfrågeställningar.  

Vid intervjutillfällena delade intervjupersonerna med sig av sina erfarenheter och upplevelser. 

Vi delgavs berättelser som inte behöver ses som en absolut sanning utan hur verkligheten 

upplevs för de intervjuade. Det tycks vara så att den psykosociala förklaringsmodellen är den 
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rådande och att den gängse uppfattningen är att det inte spelar någon roll vad man har för 

teoretisk utgångspunkt i sitt arbete. Intervjupersonernas berättelse skiljer sig åt i vissa punkter 

men slutsatsen är den samma, det vill säga att valet av behandlingen inte påverkas av vilken 

respektive teoretisk utgångspunkt socialarbetarna har. Däremot kan man säga att deras sätt att 

se på missbruk påverkar utformningen av behandling i viss mån.  

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de inte haft så mycket utbildning i 

missbruksfrågor under socionomutbildningen utan att de har kompletterat sina kunskaper på 

arbetsplatserna på arbetsgivarens initiativ. En del av dessa kurser är obligatoriska och det är 

dessa kurser med metoder, som till exempel KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och MI 

(Motiverande Samtal), som i dagsläget anses vara mest effektiva. 

 

De nämner att det finns vissa trender i samhället hur man skall gå tillväga inom 

missbruksvården. Det vill säga att det skall vara kortsiktiga insatser, lösningsfokuserade och 

mätbara. Detta kan ses som en social konstruktion som är rådande i dagens samhälle, det finns 

en bestämd uppfattning om hur vi skall se på missbruk och hur missbruket skall åtgärdas. 

Detta kan ses som ett tvång från organisationens sida även om socialarbetarna tror att det är 

en frivillig handling. Detta kallar Durkheim för sociala fakta. Han betraktar samhällets 

strukturer som ett tvingande och tingligt mönster utanför individen (Månson, 2003). 

Våra intervjupersoner upplever att de har ett ganska stort handlingsutrymme i sitt arbete även 

om detta styrs av organisationens ramar och lagstiftning. De berättar att de försöker möta 

klienten där den befinner sig och att börja arbeta ifrån nuläget. Enligt Berglinds (1995) 

handlingsteori är det detta som skall känneteckna den professionella hjälparen, det vill säga 

det empatiska förhållningssättet och subjektsynen. Handlingsteorin går ut på att satsa på 

framtiden, inte att se så mycket bakåt. 

 

Gemensamt för alla fem intervjupersoner är att de alla fortfarande håller fast vid det 

psykosociala synsätt som var rådande då de gick sin utbildning. Detta visar att den syn på 

missbruk som då var rådande fortfarande dominerar. Vilket visar oss att den sociala 

konstruktion av missbruk som ett psykosocialt problem som en gång byggts är svår att 

förändra. Ett ytterligare bevis på detta är intervjupersonernas berättelse om att de har svårt att 

ta till sig den senaste hjärnforskningen inom missbruk.  

I mötet med klienter är inte socialarbetarna intresserade om de bakomliggande orsakerna till 

missbruket utan är fokuserade på vad man kan göra här och nu. De är fokuserade på det som 

Berglind (1995) beskriver i sin teori, att man skall utgå ifrån nuläget, vad klienterna vill och 
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kan samt vad det finns för handlingsutrymme för detta. Men även om de tycker att de har 

relativt stort handlingsutrymme så styrs verksamheten av organisationens ramar och riktlinjer. 

 

Durkheim kallar språk, normer och lagar för sociala institutioner, det vill säga sådana 

kulturella företeelser som för individen framstår som naturliga och självklart riktiga. Han 

nämner även sociala strömningar som till exempel massbeteenden och moden som den tredje 

kategorin av sociala fakta. Att alla intervjupersoner bör gå till exempel KBT som anses vara 

trendig i dagsläget kan enligt Durkheim ses som en social strömning. 

  

På ett av intervjuställena har personalen startat en erfarenhetsutbytes grupp där de delar med 

sig av varandras kunskaper. Samtidigt har de utökat sitt handlingsutrymme genom att bredda  

sin kunskap i missbruksfrågor. Människornas verklighetsuppfattning skapas i samspel med 

varandra och därför kunde detta hjälpa dem att hitta en gemensam arbetssätt i sitt dagliga 

arbete med klienter. Dessutom kan man konstatera att i detta fall fanns både viljan och 

förmågan att genomföra detta. 

När det gäller att uppdatera sina kunskaper på egen hand och på egen fritid fick vi väldigt 

ambivalenta signaler från intervjupersonerna. Som Berglind (1995) beskriver kan man se på 

detta på olika sätt – de både vill och vill inte göra det, men de kan om de vill. I frågan om de 

kan påverka valet av behandlingen skildes deras svar beroende på om de tyckte om de var 

styrda av samhällsstrukturer och sociala institutioner och hade för lite eget handlingsutrymme, 

eller om de tyckte att de hade ett relativt stort handlingsutrymme fast de poängterade att det 

var inte det som var viktigast; viktigaste var klienternas vilja och förmåga att förändra sitt liv 

och vad socialsekreterarna och klienterna hade för handlingsutrymme.  

 

Av resultatredovisningen framgår att våra intervjupersoner inte tycker att valet av respektive 

sätt att se på missbruk har någon betydelse för valet av behandling. Det som har betydelse är 

de sociala strömningar som är rådande i dagens samhälle, det vill säga lösningsfokuserade 

metoder som siktar framåt. 

  

Centralt i förståelse av socialkonstruktivismen är sociala institutioner, som inte ska uppfattas 

som naturliga utan som ska betraktas som konstruktioner skapade av människan. Förståelsen 

av hur sociala fakta skapas och vilken roll de spelar i vårt samhälle är nära kopplad till 

socialkonstruktivismen. Sociala fakta skapas genom sociala processer som bär en tydlig 

prägel av konstruktion (Wenneberg, 2001).  
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Det som samhället och inte minst socialtjänsten uppfattar som det rådande uppfattas av 

socialsekreterarna som naturliga och självklart riktiga idag; de följer alltså de sociala 

strömningarna och det blir ett slags massbeteende (Månson, 2003). Durkheim beskriver 

sociala fakta, sociala mönster i termer av gemensamma idéer, emotioner och föreställningar, 

det vill säga kollektiva representationer.  

 

 

8. Diskussion 
Under denna rubrik diskuterar vi metod för genomförandet av denna studie och ger en 

avslutande kommentar. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Brister i vår studie har varit att vi i sista stund blev hänvisade att intervjua två 

behandlingsassistenter istället för utredande socialsekreterare. Som vi tidigare nämnde i 

metodkapitlet valde vi att genomföra denna intervju på grund av studiens begränsade 

tidsramar samt att båda intervjupersonerna tidigare har arbetat som utredande 

socialsekreterare på missbruksenheter. Dessa två intervjupersoners utsagor bygger på både 

tidigare erfarenheter som socialsekreterare samt som behandlingsassistenter i dagsläget. 

 

Vidare var tanken att intervjua fyra personer enskilt men istället blev det fem totalt där två av 

intervjuerna genomfördes med två personer samtidigt. Detta kan möjligtvis ha påverkat 

reliabiliteten i vår studie. Vi kan bara spekulera om hur vida svaren från samma personer vore 

annorlunda om intervjuerna hade genomförts enskilt.  

Det är viktigt att påpeka en gång till att materialet inte är tillräckligt omfattande för att kunna 

generaliseras.  

 

 

8.2 Författarnas slutkommentar 

Vår avsikt med denna studie har varit att se om socialarbetares synsätt på missbruk har någon 

påverkan på deras val av behandlingsmetod. 

Genom berättelserna från våra intervjupersoner fick vi möjlighet att uppfylla detta syfte. Vi 

upptäckte under arbetets gång att socialarbetarnas syn på missbruk inte hade någon betydelse i 

valet av behandling för klienterna. Det viktigaste i deras arbete var att möta klienten där den 
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är, lyssna på klienten och utgå ifrån klientens egna behov samt att viljan och förmågan till 

förändring skall finnas hos klienten. Sättet att se på missbruk kan i viss mån ha betydelse för 

socialarbetarnas sätt att möta klienterna.  

 

Det som förvånade oss i vårt arbete var att upptäcka att alla intervjupersonerna hade haft 

samma lärare i missbruksundervisningen under sin utbildning. Detta även fast det skilde sig 

stort mellan deras tid när de tog sin examen och på vilken högskola de gick.  

Både utifrån våra egna erfarenheter samt utifrån det som intervjupersonerna berättade är det 

väldigt lite undervisning man får under sin socionomutbildning. Dessutom belyses 

missbruksproblematik endast utifrån ett perspektiv. Visst är det frivilligt att välja vilket 

synsätt man vill arbeta efter men vi anser att den biologiska forskningen kunde lyftas fram, 

för detta anser vi skulle gagna både socionomer och klienter i slutändan. 

Avslutningsvis vill vi kommentera att även om vi tycker att det är synd att socialarbetarna får 

välja själv för det mesta, vilka föreläsningar och kurser de vill gå på och att de flesta väljer 

bort den biologiska forskningen, tycker vi att de finns en otroligt stor kunskap och kompetens 

inom missbruksområdet.  

 

Än en gång vill vi rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som ställde upp trots hård 

arbetsbelastning och ville dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser som gav oss 

möjligheter att skriva denna uppsats. 

 

Tillsist vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och många intressanta diskussioner. Det 

har varit en utmaning att skriva denna uppsats tillsammans eftersom vi själva hade olika sätt 

att se på missbruk. Detta samarbete har berikat våra kunskaper och trots våra skillnader har 

detta ökat vår förmåga till ödmjukhet.    
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide:  
 
* börja med att presentera oss själva och vår uppsats (syfte). Intervju ska vara halv-

strukturerad med några konkreta frågor. Intervju ska vara ca 1 timme.  

 

 
1. Berätta om: 
– din bakgrund 

– utbildning (när påbörjades och slutfördes, var) 

– vidareutbildning/kompetens 

– hur länge har du arbetat inom missbruksvården? 

 

2. Presentera din arbetsplats. Vad har ni för ideologi (arbetssätt) i arbetsgruppen? 
 
 
3. Hur mycket undervisning i missbruksfrågor har du fått under din utbildning? 
 
4. Vad var orsaken till missbruk på den tiden som du fick lära dig? 
 
 
5. Hur ser du på missbruk idag? 
 
6. Vad gör du för att uppdatera dina kunskaper i missbruksfrågor?  
 
7. Vad är missbruk/beroende för dig? Vad är behandling? Dess syfte och mål? 
 
 
8. Kan du påverka valet av behandlingen? Hur känns det?  
 
9. Kan valet av respektive teori (utgångspunkt) påverka valet av behandlingen? 
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