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Abstract 
 

Studiens syfte har varit att försöka förstå, beskriva och analysera föreställningar kring 

missbruk hos fyra socialarbetare som arbetar med utredning och behandling av drogmissbruk, 

utifrån det sociala arbetets kontext. Föreställningarna innefattar de förklaringsmodeller som 

socialarbetarna använder när de beskriver hur det kommer sig att vissa personer missbrukar 

droger och hur de tror problemet avhjälps på bästa sätt. De kontextuella faktorer som valts för 

att studera vad som har påverkat föreställningarna är: utbildningens betydelse, den personliga 

erfarenheten av missbruk, arbetsplatsens betydelse (där kollegor och klienter ingår) och 

forskningens inflytande på föreställningarna. Studiens design är kvalitativ med fyra 

samtalsintervjuer som är fenomenologiskt tolkade och tematiskt redovisade. Resultatet är 

analyserat utifrån socialkonstruktivistiska, kognitiva och fenomenografiska teoretiska 

tankegångar och utifrån tidigare forskningsresultat. Resultaten visar att intervjupersonerna 

uppfattade den hjälpsökande som offer för omständigheter av olika slag vilket leder till 

missbruk. De ansåg att klienten måste ändra sitt tänkande och missbruksbeteende för att 

lyckas bli drogfria. Den behandling som de trodde var mest effektiv för att uppnå drogfrihet är 

att lära klienten att kontrollera sitt beteende, genom uppfostran med struktur och med 

information. Föreställningarna om missbruk påverkas främst av kollegor och klienter. 
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Inledning 
Nedan presenteras en bakgrund till mitt intresse för studiens ämnesområden och några 
exempel på tidigare forskning samt studiens avgränsningar, syfte och frågor. Kapitlet avslutas 
med en översikt av uppsatsens disposition.  
 
Socialstyrelsens har fått i uppdrag att utforma ett förslag till program för nationellt stöd till 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Syftet är bl.a. att socialtjänstens insatser i större 
utsträckning skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Bergmark och Lundströms 
(2000) forskning visar dock att socialarbetare inte tar till sig ny vetenskaplig kunskap i någon 
större utsträckning. Det är mot denna bakgrund, tillsammans med att jag under 
socionomutbildningen valde den valbara kursen alkohol, narkotika och droger, där kritiken 
mot missbrukets förklaringsmodeller och missbruksvården var framträdande, jag började 
undra över varifrån socialarbetarnas värderingar och kunskap kommer.  

Studier om socialarbetare behandlar till största delen hur de går till väga i sitt vardagliga 
arbete t.ex. vad gäller bedömningar och behandling. Det finns också studier om vilka olika 
förhållanden det är som påverkar arbetsuppgifterna och det är bland dessa påverkande 
faktorer som den här studien har sin utgångspunkt. Flera undersökningar visar att 
föreställningar om problemet, klienten och hjälpen påverkar det konkreta arbetet (Bernler & 
Johnsson, 2001; Olsson, 1993; Svensson, 1998).  

Studien är inriktad på föreställningar om missbruk och hur man kan förstå dessa 
föreställningar, vilket innebär att missbruksproblem i sig inte kommer att analyseras. 
Föreställningarnas innehåll fokuserar på hur problemet uppstått och hur det kan avhjälpas. 
Valet av faktorer som kan ha påverkat föreställningarna är: utbildningens betydelse, den 
personliga erfarenheten av missbruk, arbetsplatsens betydelse (där kollegor och klienter ingår) 
och forskningens inflytande på föreställningarna. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att försöka förstå, beskriva och analysera föreställningar kring missbruk hos 
socialarbetare som arbetar med utredning och behandling av drogmissbruk, utifrån det sociala 
arbetets kontext.  

Forskningsfrågor  

• Hur beskriver socialarbetare de processer som leder till att vissa personer börjar 
missbrukar droger? 

• Hur tror de att effektivaste sättet att avhjälpa problemet ser ut? 
• Vilka faktorer har haft störst inflytande på föreställningarna? 
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Uppsatsens disposition 
I följande kapitel bakgrund definieras studiens centrala begrepp med fokus på socialtjänsten, 
missbruk och behandling. I kapitlet tidigare studier presenteras några studiers resultat som är 
intressanta för undersökningsfrågan följt av kapitlet teoretiska perspektiv där tyngdpunkten 
ligger på hur människan upplever, tolkar, konstruerar och förklarar sin verklighet. I kapitlet 
metod redovisas studiens metodologiska utgångspunkter, hur studien genomförts och ett 
resonemang kring tillförlitligheten i tillvägagångssättet. I Resultat och Analys varvas 
resultatredovisning med delanalyser och avslutas med en helhetsanalys. I kapitlet diskussion 
sammanfattas studiens resultat, metoden diskuteras och förslag på fortsatt forskning 
presenteras. 
 

Bakgrund 
I detta kapitel kommer studiens centrala begrepp att definieras tillsammans med en kort 
bakgrundbeskrivning av det sammanhang de är hämtade från. Utgångspunkten i den här 
studien är socialarbetarens egna definitioner och uppfattningar om missbruk men det kan vara 
till hjälp att ha en begreppslig ram för att få perspektiv på deras föreställningar. Studiens syfte 
är dock inte att analysera missbruksdiskursen, därför blir redovisningen om missbruk som 
fenomen begränsat. För den som är intresserad av specifika kriterier som vissa definitioner av 
missbruk grundar sig på finns de som bilagor.  

Socialarbetare, socialt arbete och socialtjänsten 
I studien avser socialarbetare en person som arbetar med socialt arbete. Socialt arbete är ett 
vitt begrepp som innefattar olika verksamheter som bedrivs av olika yrkeskategorier och 
frivilligorganisationer. I följande framställning avses det praktiska arbete som utförs på ett 
systematiserat sätt för att lösa sociala problem på individ- och gruppnivå. Socialt arbete är ju 
också en vetenskaplig disciplin och kommer att ingå som en aspekt av vad som påverkat 
föreställningarna om missbruk.  

Det institutionaliserade sociala arbetet 

Arbetet med missbruk tillhör socialtjänstens kärnområde. Enligt 5 kapitlet 9 § 
socialtjänstlagen (SoL 2001:453) anges att ”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”. Socialnämnden kan också använda sig av lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM 1988:870), d.v.s. tvångsvård. Socialstyrelsen har utformat 
riktlinjer för insatser som antogs av socialtjänstnämnden så sent som 2002. 

Ett särdrag för den svenska behandlingen av missbrukare är att den inte huvudsakligen är 
knyten till sjukvårdssektorn utan tyngdpunkten ligger inom socialtjänsten (Bergmark & 
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Oscarsson, 1994). Denna autonomi har påverkat missbrukarvårdens utveckling. Sedan 60-
talet har missbrukarvården via lagstiftning, offentlig utredning, stadsbidrag och massmedial 
debatt etablerats som ett professionellt fält. Samtidigt saknas det en definierad profession med 
legitimitet och ansvar för området. Det är nu för många aktörer en självklarhet med 
missbruksvård inom socialtjänsten men Bergmark och Oscarsson menar att detta fält inte 
innehåller en specifik kunskapsmassa.  

Kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utforma ett förslag till program för 
nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Deras syfte är bl.a. att 
socialtjänstens insatser i större utsträckning skall baseras på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Kravet på kvalitet inom socialtjänsten fanns redan att läsa i 3 kap 3 § SoL som 
trädde i kraft 1998: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av 
socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. 

Enligt Hansson (2003) har det varit svårt att få acceptans för en mer kunskapsbaserad 
socialtjänst och det har funnits en tveksamhet kring hur görligt det är att få kunskap om 
insatser enligt det klassiska vetenskapliga synsättet. Hansson belyser kunskapsutvecklingens 
syfte genom att se på fenomenet utifrån tre perspektiv: Individperspektivet handlar om att den 
enskilde klienten har rätt att få veta vad socialtjänstens olika insatser leder till, därmed blir det 
lättare för klienten att i samråd med socialtjänsten välja den insats som passar henne bäst givet 
det problem eller behov hon har. Medborgarperspektivet rör välfärdsinsatserna, det skall 
kunna gå att bedöma insatsernas effektivitet och huruvida de är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Professionsperspektivet berör personer som verkar inom socialtjänsten, vilka skall 
få tillgång till mer information om olika insatser och deras utfall, effektivitet och värde på 
såväl grupp- som individnivå. Hansson efterlyser i detta sammanhang mer av metod- och 
utvärderingskunskap i grundutbildningen till socionom, ”ju mer kunskap som produceras för 
att belysa ett område desto mer respekt får man för det komplicerade, tvetydiga och 
oförutsägbara” (Hansson, 2003, s.19). 

Föreställningar 
I Nationalencyklopedin (NE 2004) kan man läsa en definition av föreställningar som ”i 
medvetandet kvarbliven bild av något man iakttagit eller tänkt (begrepp, bild, tanke, 
uppfattning och åskådning)”. I studien kommer föreställningar att användas enligt ovan breda 
definition och som synonymt med konstruktioner och kognitiva scheman. Inom filosofin har 
begreppet ursprungligen använts som en översättning av latinets repraesenta’tio, 
representationer. I teorin om sociala representationer finner man en utveckling av Durkheims 
teorier om hur människan genom socialiseringsprocesser tillägnar sig normer och värderingar 
som finns i kulturen s.k. kollektiva representationer. Borgström (2001) delar in föreställningar 
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i två nivåer under de kollektiva representationerna: sociala föreställningar som inte är så 
utbredda eller stabila över tid som de kollektiva och individuella föreställningar. De 
individuella föreställningarna definierar hon som ”Idéer om ett fenomen (komponenter eller 
”byggstenar” i människors föreställningar) som relateras till varandra och sammanförs till 
meningsfulla gestalter” (Borgström, 2001, s.7). Det är individuella föreställningar som är 
studiens fokus, även om dessa också är konstruerade av ”byggstenar” från de andra nivåerna. 

Några vanliga definitioner och förklaringsmodeller av missbruk 
Förklaringarna till varför bruk övergår till missbruk skiljer sig. Det kan förklaras som ett 
medvetet val hos individen, drogens speciella egenskaper eller egenskaper hos personen som 
missbrukar (Svensson, 1998). De förklaringsmodeller man använder sig av utsätter 
missbrukaren för olika starkt moraliskt fördömande vilket kan leda till negativa konsekvenser 
och påverkar hur personen kommer att se på sig själv. Vad det är som missbrukas spelar också 
roll, narkotika kan inte brukas i Sverige om det inte är förskrivet av en läkare (a.a.). Då 
definitionen av narkotikamissbruk är så entydig kommer främst nedan diskussion att beröra 
alkoholmissbruk. Missbruk kommer att användas som ett samlingsnamn för när bruket av 
narkotika, alkohol och psykofarmaka blivit en så central aktivitet i personens liv att hon själv 
eller andra upplever det vara ett problem, såväl psykiskt, fysiskt eller socialt. Missbruk och 
klient används som likställda med beroende och patient som ibland används av 
intervjupersonerna. Med det sammanfattande begreppet drog som används i studien menas de 
psykoaktiva drogerna narkotika, alkohol och psykofarmaka.   

En vanlig definition i behandlingslitteraturen är ett icke situationsanpassat 
konsumtionsmönster enligt DSM IV, ett psykiatriskt klassifikationssystem. Vissa symtom 
skall ha förelegat under en viss tid (se bilaga 2). Beroende är enligt denna definition ett mer 
avancerat tillstånd. Definitionen tar mer hänsyn till drogintagets effekter snarare än dess 
omfattning. Svensson (1998) kallar detta synsätt för en skadebaserad definition. Att se 
drickandet som ett symtom på en sjukdom är AA-rörelsens (anonyma alkoholister) signum, de 
skiljer mellan högkonsumenter av alkohol och alkoholister. De flesta människor kan enligt 
detta synsätt dricka utan problem medan några har en biologisk sårbarhet. Om det biologiska 
arvet kombineras med ett stort alkoholintag så utvecklas ett kemiskt beroende av alkohol. 
Sjukdomen gör att alkoholen sätter igång ett okontrollerbart behov efter mer. Sjukdomen kan 
inte botas, enda lösningen är att avstå helt från alkohol (se bilaga 3). Definitionerna ovan har 
enligt Svensson det gemensamt att de inte anger klara distinktioner mellan bruk och missbruk 
och han tycker att de därmed inte är ett hjälpmedel i det sociala arbetet vid utredning om 
huruvida insats behövs. Flera av kriterierna är dessutom svårundersökta psykiska tillstånd 
t.ex. sug, tvång, kontrollförlust och ointresse för annat (a.a.). 

Beroende kan vara fysiskt eller psykiskt, oftast både och (Svensson, 1998). Människor 
beskriver sig som beroende även av andra saker än droger t.ex. spel eller andra människor. En 
psykologisk förklaring till beroendet i detta fall kan vara ett tomrum som individen har och 
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fyller med något som de blir beroende av. Det kan också vara en vana som man är 
tvångsmässigt bunden till och avlägsnandet av vanan väcker ångest. Beroendet lindrar alltså 
ångest. Svensson tar också upp Giddens teori om att detta tomrum är kopplat till det moderna 
samhället där individen förväntas forma sitt eget liv med ständiga val och överväganden 
(a.a.). Resonemanget kan jämföras med Goldbergs (2000) ”negativa samhälleliga tryck” (s. 
330) vilket innefattar faktorer som alla i samhället är utsatta för t.ex. maktlöshet över sin egen 
situation, meningslöshet, isolering och stress. Ju större det samhälleliga trycket blir desto fler 
människor kommer att må psykiskt dåligt (a.a.). Symtomteori d.v.s. att missbruket är ett 
symtom på någon annan underliggande orsak kan innefatta olika teorier t.ex. ett samhälleligt 
tryck, psykisk sjukdom, brister i uppväxtförhållandena, existentiell tomhet o.s.v. Thurén 
(1991) pekar på risken med att använda en allt för kausal (orsak – verkan) förklaringsmodell 
av missbruk då det kan ge upphov till en hopplöshet över att få bukt med problemet (a.a.).  

Behandling 
Både institutionsvård och öppenvård uppvisar dåliga resultat med att få personer som 
missbrukar droger att bli drogfria och s.k. spontanläkning ger lika bra resultat jämfört med 
dem som får hjälp från socialtjänsten (Blomqvist, 2000). Inom utvärderingsforskningen 
visade studier gjorda redan på 70-talet att det socialt arbetet generellt har dålig effekt för 
klienterna (Shaw & Lishman, 1999). Senare studier har istället frågat vilken typ av arbete, 
aktivitet eller beteende som är effektivt för vilka klienter och under vilka omständigheter 
(a.a.). Johansson (2003), som ser missbruk som en ersättning för bristande gemenskap och 
mening i livet, ifrågasätter vårdandet och fokuserar istället på frågor om hur samhället bör 
organiseras och vilken roll forskningen har i att förbättra det sociala arbetet. 

I Sverige har man genom alkoholransonering satsat på ett samhälleligt ansvar för 
alkoholmissbruk (Lindström, 2000). ”Vården” präglades av ett preventivt tänkande. 
Tvångsomhändertagande var mer en önskan om att enbart risken att bli omhändertagen skulle 
vara avskräckande. Men samhället förändrades och t.ex. på 60-talet ökade välståndet och 
urbaniseringen löste upp sociala relationer och påtryckningsmöjligheter. Alkoholism började 
betraktas som en sjukdom eller ett symtom på psykisk ohälsa som kräver experthjälp (a.a.). 

Under 80-talet expanderade den institutionella vården, en riktning som är motsatt till de 
öppna behandlingsformer som förespråkas enligt SoL (Bergmark & Oscarsson, 1994). Det var 
utformningen av statsbidragen som gjorde att institutionsplaceringar lönade sig. I mitten av 
80-talet introducerades den s.k. Minnesotamodellen vilket medförde en kraftig förkortning av 
behandlingstider och en uttalad anknytning till ett marknadstänkande. I slutet av 80-talet 
skedde en kraftig privatisering både vad gäller institutions- och frivillig vård, främst gällande 
alkoholvården. Att det finns så många behandlingsideologier i omlopp bör inte ses som 
behovsdifferentiering utan snarare som en oförmåga att artikulera några prioriteringar bland 
ideologierna, ingen styrning av vårdutbudet fanns. Det var en marknad som var attraktiv för 
entreprenörer med helt olika drivkrafter exempelvis Hasselarörelsens politiska ambitioner, 
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Pingstkyrkans missionära uppdrag och privata vinstintressen (a.a.).  
Under 90-talet lades budgetansvaret inom respektive förvaltnings ansvarsområde och det 

tillsammans med kommunernas försämrade ekonomi ökade incitamenten för att satsa resurser 
på insatser som ger bästa utfall (Bergmark & Oscarsson, 1994). Man fokuserade mer på 
beläggningsprocenten (antal platser på institution) och inte på behandlingsutfallet, som mått 
på effektivitet. Bergmark och Oscarsson menar att man inom utbildningen på 
socialhögskolorna av tradition saknar inskolning i ett kliniskt tänkande och resultatmätande av 
antalet rehabiliterade. Istället skulle ”processperspektivet” betonas t.ex. relationen mellan 
behandlare och klient samt klientens inre psykiska utveckling. Öppenvård började prioriteras i 
början av 90-talet. Man skulle kunna tolka denna förändring som att ”köparna” inte 
efterfrågar kvalitet utan enbart ett lågt pris (a.a.). 

Den ideologi och de föreställningar som finns kring begreppet behandling menar Levin, 
Sunesson och Swärd (1998) är gemensamma inom de flesta områdena av socialt arbete. Levin 
et al. (1998) använder sig av begreppet ”den sociala behandlingsideologin” (s.181), vilket kan 
ses som ett tankesystem och ett institutionaliserat sätt att se på olika former av vård. Under 
1900-talets andra hälft har behandlingstrenderna gått enligt två linjer: 1/ ökad 
professionalisering inom socialt arbete samt fortsatt medikalisering av sociala problem och 2/ 
ett minskat statligt engagemang inom vården. Två modeller, den pedagogiska och den 
terapeutiska, existerar idag sida vid sida. Ibland ses de som kompletterande, ibland som 
konkurrerande. Ett medicinskt tänkesätt har påverkat hur socialarbetarna uppfattar sin 
omvärld och åtgärder som därmed behövs är diagnos, behandling och bot. Detta leder till att 
individen frikopplas från sitt sociala sammanhang. Den moral-pedagogiska modellen vinner 
mark i och med att den tillförts en vetenskaplighet. Idag utmärks den moral-pedagogiska 
modellen av beteendeterapi för att förändra vad som ses som felaktiga beteenden medan den 
medicinska modellen består av diagnos, behandling och bot. Det sociala arbetet är i hög grad 
styrt av formella och juridiska regler för handläggning och leder sällan till att t.ex. 
alkoholmissbrukare blir nyktra eller att fattiga blir självförsörjande. Det saknas legitimitet för 
dylikt arbete inom socialbyrån men i viss utsträckning utför enskilda socialsekreterare sådant 
arbete med utgångspunkt från egna eller etablerade teorier, men då oftast inom ramen för 
handläggningen (a.a.). 
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Tidigare studier 
I sökandet efter studier om föreställningar i forskningslitteraturen visade sig ett fält som 
handlar om människors föreställningar om det som framstår som främmande t.ex. invandrare, 
ungdomar och psykiskt funktionshindrade. Det är ett subjekt som står i fokus, ”den andre”, 
men som i den här studien är ett objekt. En ytterligare skillnad är att socionomers arbete inte 
skall bygga på vardagsföreställningar, de skall vara vetenskapligt grundade föreställningar 
enligt de etiska reglerna för socionomer och enligt SoL.  

Socialarbetares föreställningar 

Föreställningar påverkar 

Bernler och Johnsson (2001) menar att föreställningar styr relationen i det psykosociala 
arbetet, både klientens föreställningar och socialarbetarens. Om man inte medvetandegör 
dessa så kommer de att i än högre grad styra relationens utformning. De är framförallt tre 
områden som parterna har föreställningar om: om problemet, om den andre och om hjälpen. 
Båda parters problemdefinition kommer att styra deras syn på vilken hjälp som skulle kunna 
vara lämplig. Föreställningen om den andre påverkar främst hur den fortsatta relationen 
kommer att se ut och här spelar tidigare erfarenheter en stor roll. Föreställningarna om hjälpen 
är tudelad, den ena är hjälpens innehåll där klienten har vissa förväntningar och önskningar – 
både medvetna och omedvetna. Socialarbetaren väger samman det hon vet att hon kan ge och 
det som hon tror att klienten vill ha. Den andra delen är föreställningar om hjälpens form, hur 
hjälpen skall ges. Deras studier visar på att den mest efterfrågade hjälpen är i form av att ”få 
prata av sig” och minst efterfrågat är att förändras (a.a.).  

Ett exempel på hur föreställningar om missbruk påverkar i det sociala arbetet är enligt 
Svensson (1998) de hundratals studier som visar att kontrollförlust inte är en självklar 
företeelse i definitionen av alkoholism. Forskare har med behavioristiska observationer 
konstaterat att de så kallade alkoholisterna har kontroll på sitt drickande. Men de observerade 
individernas bild av sig själva innefattar kontrollförlust. Individens konstruerade verklighet 
blir verklighet. Denna bild av att man blir slav under en drog kan vara både avskräckande och 
bidra till att människor avstår från att pröva men den kan också leda till att en person som 
missbrukar droger inte tror att det är möjligt att bryta missbruket (a.a.). 

Naiva teorier 

Olsson (1993) har i en undersökning studerat socialarbetares personliga referensramar i mötet 
med klienten. I studien använder Olsson begreppet naiv teori som han definierar som ”de 
föreställningar om oss själva, andra människor och omvärlden i stort vilka utgör premisser 
för våra handlingar i vardagslivet” (s. 5). Olsson kommer fram till att ”de naiva teorierna 
utgör således personliga referensramar som skapats under en komplicerad process där 
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uppväxt, utbildning, arbetsorganisation och klientmöten är betydelsefulla” (s. 14). Han tycker 
att tidigare studier felaktigt visat att socialarbetare i sitt behandlingsarbete dominerats av 
psykodynamiskt tänkande, deras förklaringsmodeller präglas snarare av behavioristiska 
tankegångar. Avslutningsvis summerar Olsson: ”förståelse och utvärdering av socialt 
behandlingsarbete måste således ta sin utgångspunkt i socialarbetarnas ”naiva teorier”. Ett 
ingående studium av den personliga konstruktionsprocessen av dessa teorier borde vara ett 
viktigt steg i förståelsen av dynamiken i mötet med klienten” (Olsson, 1993, s. 16). 

Professionellas föreställningar om missbruk 

Vid en enkätundersökning riktad till personalen i Stockholms läns landstings specialiserade 
beroendevård framkom att i stort sett alla av de svarande ansåg att alkoholister helt måste 
sluta dricka för att bli av med sina problem (Storbjörk, 2003). Nära 90 procent betraktade 
alkoholism som en sjukdom. En mycket stor majoritet, 95 procent, ansåg att det finns 
framgångsrik vård, men att förutsättningen för lyckad vård är att den person som vårdas måste 
vara motiverad. Nästan lika många var av åsikten att det ibland är nödvändigt med 
tvångsvård. Samstämmighet fanns även vad gäller personalens syn på alkohol- kontra 
narkotikamissbruk: de underströk i än högre grad vikten av att sluta helt med narkotika 
jämfört med alkohol. I rapportens sammanfattning sägs att resultatet tyder på ”en relativt 
homogen personalgrupp, i alla fall avseende deras kön, yrke, arbetserfarenhet och syn på 
alkohol- och drogproblem och behandlingen av sådan problem” (Storbjörk, 2003, s 6). 

I en studie av förhållanden som kan ha betydelse vid val av insatser inom narkomanvård 
utförd av Socialstyrelsen undersöks om personalens syn på narkotikamissbrukare påverkar 
deras arbete. I analysen görs bedömningen att ett paradigmskifte skett inom socialtjänsten 
under de senaste tio åren: istället för att söka upp och motivera narkotikamissbrukare till att 
söka vård får dessa numera anstränga sig för att övertyga socialtjänsten att de har behov av 
vård. En kartläggning görs av synen på missbrukare och missbruk hos personalen inom 
socialtjänsten och landstingens missbrukarvård. Resultatet visar att uppfattningarna om de 
bakomliggande orsakerna till missbruk var relativt jämnt fördelade över ett flertal faktorer, 
detta stämmer med ”den komplexa bild som framtonar i det nuvarande kunskapsläget, d.v.s. 
att missbruk har en multifaktoriell bakgrund” (Socialstyrelsen, 2004, s. 59). 

Något som belägger resonemanget ovan om paradigmskifte är att majoriteten av 
respondenterna i Socialstyrelsens rapport anser att det är missbrukarens eget ansvar att söka 
vård (63 procent instämde helt eller delvis). I likhet med Storbjörks (2003) resultat så ansåg 
de flesta, 88 procent, att motivationen hos klienten är avgörande för att behandlingen mot 
narkotikamissbruk skall fungera. I rapporten framgår även att det fanns stora skillnader 
mellan vilka kombinationer av insatser som de svarande valde. Resultaten av studien pekar 
även på att synen bland personal inom missbrukarvården på kvinnliga respektive manliga 
missbrukares behov skiljer sig åt: i de fingerade fall personalen fick ta ställning till valdes 
andra insatser till kvinnliga missbrukare än de manliga trots liknande problembeskrivningar. 
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Teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskapsbildning 

Socialarbetarens kontext 

I Arnstbergs (1989) studie görs en djupare granskning av socialarbetaren och hennes kontext. 
Det är en etnologisk studie som ger en bild av socialarbetaren som en kulturell skapelse 
genom att använda sig av ett som han kallar kulturologiskt perspektiv. Den svenska kulturens 
särart uttrycks i preciserade och kollektivt omfattande framträdelseformer, i socialarbetarens 
fall skulle man kunna säga kåranda eller ett delkultursperspektiv. Tydén, Josefsson och 
Messings (2001) resultat om att yrkesutövaren får sin information från den inre kretsen är ett 
exempel på den kultur som genererar ”sanningar” och uppfattningar som blir så självklara att 
man blir hemmablind. Genom intervjuer och deltagande observation försöker Arnstberg få en 
förståelse för hur socialarbetarna formas i sin yrkesroll, hur de tänker och hur de gör sitt jobb. 
Från ett enskilt perspektiv framstår socialarbetaren som en blandning av samhällets förlängda 
arm och hjälpare. Från ett kulturologiskt perspektiv menar han att deras uppgift kanske 
snarare är att kväva den sociala kritik som kan gro i människors svårigheter. Han tror att det 
är denna paradox som leder till både det ständiga sökandet efter nya metoder och till alla 
omorganiseringar av verksamheten. ”Metoder är strategier för att göra sammanhang och 
kontinuitet av motstridiga erfarenheter och handlingsimpulser...Om man har kvar tron på att 
det går att bli bättre, skickligare, duktigare, så har man också kvar meningen i sitt arbete.” 
(Arnstberg, 1989, s.28) 

Wåglund (1999) redovisar socionomernas egen bild av sin arbetssituation. När det gäller 
huruvida socionomerna tycker att utbildningen förbereder för ”verkligheten” så anser två 
tredjedelar att de var oförberedda på det som mötte dem i arbetslivet, trots att praktik ingår i 
utbildningen. Svårigheter som nämns är de små möjligheterna att verkligen ha kvalitet på 
arbetet, värderingarna som man lärde sig på utbildningen stämmer inte med kommunens och 
statens, utbildningen var mest inriktad på socialt arbete men att arbetet mest består av 
administrativa uppgifter. Praktikperioderna var det man lärde sig mest av. Vissa svårigheter i 
arbetet beror på omgivande faktorer, både inom organisationen och utanför. Exempel som 
nämns är den låga status socionomer har jämfört med andra yrkesgrupper, andras okunskap 
om helhetssynen, att organisationen är trög, otydliga chefer, dålig ekonomi och hög 
arbetsbelastning (a.a.). 

Socionomstuderandes kunskapssyn 

Bland de kvinnor Westin Hellertz (1999) intervjuade tycker över hälften att deras främsta 
kunskapskälla är erfarenheter och vardagsupplevelser eller personer med erfarenheter av det 
praktiska sociala arbetet. Kunskapen ses med andra ord som baserad på erfarenhet och som 
praktiknära. Dessa kvinnor ”är mer eller mindre kritiska till och besvikna på utbildningen på 
olika sätt”, samtidigt säger cirka 25 procent av kvinnorna att ”skolan, lärare och 
kurslitteratur är en viktig eller en mycket viktig kunskapskälla för dem” (Westin Hellertz, 
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1999, s. 201). Flertalet betraktar socionomutbildningen som en relevant kunskapskälla enbart 
när den bekräftar erfarenheter och ger dem nya perspektiv och synsätt. Kvinnorna i 
undersökningen ställs i sitt val av kunskapsväg inför motstridiga krav: å ena sidan vill de 
tillfredsställa det egna kunskapsbehovet på sitt egna fritt valda sätt och fördjupa sig i sådant 
de vill veta mer om, å andra sidan måste de uppfylla de krav utbildningen ställer på dem och 
på så sätt ta sig igenom utbildningen. Nackdelen enligt Westin Hellertz är att den inre 
motivationen riskerar att försvinna i och med att pedagogiken inriktar sig på att stimulera den 
yttre motivationen (a.a.). 

Socialsekreterare och kunskapsbildning 

Tydén et al.(2001) tar upp två perspektiv på yrkeslärandet: det kognitiva respektive det 
kontextuella perspektivet. Det förstnämnda handlar om de intellektuella processer som finns 
hos varje individ och stor vikt läggs vid hur individen kodar och tolkar information innan det 
sedan lagras i minnet. I det kontextuella perspektivet ligger fokus på hur individens sociala 
och kulturella sammanhang påverkar hennes lärande och att kunskapen är bunden inom sin 
kontext. Även om författarna menar att perspektiven kompletterar varandra och är nödvändiga 
för yrkeslärandet så beskriver det kontextuella perspektivet bäst yrkesutvecklingen för de mer 
erfarna socialarbetarna. Det är också detta perspektiv som författarna använder som teoretisk 
utgångspunkt för sin studie. Kontextuellt lärande bygger på ”erfarenheter från ett aktivt 
handlande i en arbetsgemenskap” (Tydén et al., 2001, s. 4). De ser självreflektion som en 
byggsten för erfarenhetsbaserad kunskap och de anser att denna självreflektion kräver 
”spegelbilder”. Ett av syftena med studien är att ta reda på ”hos vem eller var 
socialsekreterarna finner spegelbilder...och vad spegelbilderna reflekterar” (s. 5). 

Tydén et al. (2001) kommer i sitt resultat fram till att kunskaper framförallt hämtas från 
klienten, den egna livserfarenheten och kollegorna vilket stämmer med Westin Hellertzs 
(1999) resultat. Dessa kunskapskällor är personliga och därmed i viss mån ”insynsskyddade”. 
I mötet med klienten lär sig socialsekreteraren att hantera utsatta livssituationer medan den 
egna livserfarenheten bl.a. hjälper socialsekreteraren att avgöra vad som måste prioriteras i en 
viss situation. Kollegorna utnyttjas många gånger hellre än att slå i pärmar och lathundar och 
författarna nämner även den lärlingslika situation som förekommer vid samarbete mellan 
nyanställda och erfarna kollegor. Vid sidan av dessa tre kunskapskällor är författarnas intryck 
att utbildningserfarenheter och forskningsresultat nästan inte används alls. Avslutningsvis 
lyfter författarna fram behovet av att ta fram drivkrafter till kompetensutveckling. Det saknas 
både strategi och organisation för hur socialsekreterarna skall kunna söka kunskap. 
Författarna ifrågasätter också den starka betoning av forskningsbaserat kunskapsinhämtande 
som funnits under senare år och pekar på att det inte är klart definierat vad som ligger i 
forskningsbegreppet samt att det finns en mängd olika forskningstraditioner att välja mellan. 
Mer erfarna socialsekreterare har uttryckt en önskan om att själva få reflektera över hur 
systematiserad kunskap kan fås och ”det är kanske inte alltid den akademiska världen som är 

  10



det självklara svaret på detta” (Tydén et al., 2001, s. 15). 
Flera studier har enligt Hansson (2003) visat att socialarbetare till helt nyligen använt 

vetenskapligt baserad kunskap i ganska ringa omfattning i sin yrkesutövning, deras sätt att 
använda kunskap framstod som ad hoc-artad och som uttryck för individuella projekt. 
Intresset för frågor kring vetenskapligt baserad kunskap var svagt. Dock finns exempel på att 
detta förhållande håller på att förändras. Socialarbetare med sitt arbete i geografisk närhet till 
några undersökta FoU-enheter visade sig (via en enkätundersökning) kommit i kontakt med 
forskningsverksamhet och medverkat i olika typer av aktiviteter med anknytning till FoU. 
Andra studier har dessutom visat att socialarbetare har positiva förväntningar på forskning i 
socialt arbete och hur forskning kan bidra till kompetensutveckling (a.a.). 

 

Teoretiska perspektiv 
För att få en förståelse av människors föreställningar om sin omvärld så lämpar sig teorier 
som säger något om människors upplevelser, tankar, varför vi förstår verkligheten på olika 
sätt och hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap. Några av de teorier som behandlar 
dessa aspekter är socialkonstruktivism, kognitiv teoribildning och fenomenografi, vilka kort 
presenteras i detta kapitel. Det är endast vissa delar av teoribildningarna som kan vara 
användbara för en analys av föreställningar som får utrymme. 

Kunskapssociologi och socialkonstruktivism  
Det konstruktivistiska perspektivet genomsyrar hela studien, valet av metod och 
tillvägagångssätt samt synen på individen och kunskap. Denna teoretiska ram innebär att 
intervjupersonernas föreställningar inte jämförs med varandra som något mer eller mindre 
sant eller om de överensstämmer med ”verkligheten”. Socialkonstruktivismen är ingen ny 
företeelse utan liknande tankegångar har diskuterats i den mer än hundra år gamla 
kunskapssociologin (Wenneberg, 2001). Frågorna behandlade kunskapens sedimentering, 
samhällets grad av naturlighet och förutbestämdhet samt förhållandet mellan natur och kultur. 
Berger och Luckman arbetade vidare med dessa frågor och skapade en samhällsteori kring 
kunskapssociologins problem i slutet av 60-talet. Vid denna tid uppträder också själva termen 
”socialkonstruktivism” där Thomas Kuhns tankegångar var en viktig inspirationskälla (a.a.). 
Börjesson (2003) beskriver kunskapssociologin mer förenklat som förhållandet mellan 
tänkande och social organisering. Ett exempel är det kulturella sammanhang som socionomer 
delar på t.ex. ett socialkontor där ett visst tänkande blir det ”naturliga”. Kunskap ingår alltid i 
ett sammanhang som skapar ett speciellt sätt att förstå världen och sig själv (a.a.). 

Socialkonstruktivismen kommer in i kunskapssociologin och försöker svara på frågan om 
hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap (Wenneberg, 2001). Vi får kunskap genom 
språkliga begrepp i ett socialt samspel. Den kunskap vi får är påverkad av tidsandan i ett 
samhälle. Vi kan t.ex. endast genom teknisk apparatur får kunskap om naturens minsta 
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detaljer, vilket innebär att vår kunskap på detta område är formad av teknikens möjligheter 
och begränsningar. Den traditionella kunskapsteorin tar enbart upp sociala och subjektiva 
faktorer då ”det objektiva” vetandet visar sig falskt eller har brister i tänkandet. 
Socialkonstruktivismen frågar inte efter om kunskapen är sann eller giltig utan hur den har 
producerats, både om det gäller sann eller falsk kunskap. En belysande liknelse är en ballong 
som vi blåser upp med hjälp av begrepp, teknologi och vårt sociala liv. Ballongen kan bli 
större men vi kommer aldrig att få veta vad som finns på utsidan utan att denna kunskap 
förstås utifrån det som finns på insidan (a.a.).  

Wetherell och Maybin (1998) kallar sitt synsätt för sociologisk socialpsykologi, där 
utgångspunkten är det sociala sammanhanget. Enligt detta synsätt är jaget en socialt 
konstruerad företeelse, det skapas och omskapas kontinuerligt via interaktion med andra 
människor och genom sociala och kulturella aktiviteter. Den socialkonstruktivistiska synen på 
människan är att hon, hennes medvetande och jaguppfattningen, är något helt igenom socialt. 
Föreställningen om autonomi och valfrihet är en social och kulturell skapelse, därför måste 
man se till kontexten för att förstå människor. Jaget är inte ett objekt som kan kartläggas via 
individualistiskt baserade psykologiska experiment utan det är den sociala verkligheten som 
jaget är i ständigt samspel med som bör vara i fokus för psykologiska studier (a.a.). 

Om man ser på socialt arbete som en social konstruktion så är det socialarbetaren och 
klienten som konstruerar detta (Payne, 2002). De själva tillsammans med arbetsplatsen är i sin 
tur konstruerade i det samhälle där de lever. Förväntningarna från samhället formar deras 
handlande men de bidrar också till samhällets förväntningar. Det är alltså en process där man 
skapar en gemensam verklighetsuppfattning (a.a.). 

Kognitiv teori 
Begreppet kognition kan enligt Perris (1998) brytas ned i tre beståndsdelar: kognitiva 
strukturer (scheman), kognitiva händelser (tankar och bildföreställningar) samt kognitiva 
processer (situationsbedömningar, uppmärksamhet). Begreppet kognitivt schema har av olika 
forskare definierats på en mängd mer eller mindre snarlika sätt. Perris utvecklar English och 
English definition av kognitivt scheman där de ses som komplexa mönster som formas och 
präntas in i människans tankestruktur genom sina erfarenheter. När ett schema kombineras 
med ett objekt, eller med en föreställning om ett objekt, så avgörs hur objektet uppfattas och 
en föreställning bildas därmed. Scheman syftar på vår benägenhet att sortera enbart vissa 
stimuli som relevanta och negligera andra samt att ge dessa stimuli en konsistent tolkning. De 
scheman som aktiveras kan ha att göra med kulturella värderingar och kan då ses som mer 
allmängiltiga, medan andra scheman mer beror på vår personliga historia och är därför 
specifika för varje individ (a.a.). 

Lampou (1994) menar att det finns två huvudtyper av kognitiva modeller. Den första 
modelltypen har ett traditionellt positivistiskt synsätt med rötterna i associationspsykologin 
där kunskap ses som en bild av verkligheten. Denna bild byggs upp via en linjär 
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bearbetningsprocess där de initiala percepten (enskilda stimuli) kan sägas förädlas med hjälp 
av högre psykiska processer såsom minnet. I slutändan skapas begrepp, vilka sedan utgör 
grunden för att kategorisera och lagra synliga och osynliga företeelser. Lampou redogör för 
den kritik som kan riktas mot modellen och menar att den är idealistisk då den förutsätter att 
kunskap går före upplevelse. Den andra modelltypen innefattar de egentliga teorierna om 
scheman. Schemanas viktigaste egenskaper, eller aspekter, är enligt Lampou prototyper, 
strukturer och procedurer. Prototypen är schemats enklaste aspekt, där det handlar om en 
persons stereotypa uppfattning av ett begrepp, där vi generaliserar istället för att se till 
individuella skillnader. Prototypen behövs dock eftersom alla nya situationer annars skulle bli 
för komplex att förstå och för att lagra ny kunskap krävs en generaliseringsförmåga. 
Strukturer och procedurer är mer komplexa typer av scheman. Sammantaget gör de att vi kan 
hämta information från miljön för att kunna tyda våra erfarenheter, vilket i sin tur hjälper oss 
anpassa våra uppfattningar till de rådande förhållandena i omvärlden (a.a.). 

Lalljee (1998) tar upp några av de processer som används när vi försöker skapa mening i 
vår sociala värld. Lalljee menar att man behöver skilja mellan tre nivåer vid analysen av 
socialpsykologiska processer: Intrapersonell nivå: fokus på vad som sker inuti personen i 
form av kognitiva processer och motivationsprocesser t.ex. kontrollbehov och självkänsla. 
Interpersonell nivå: fokus på vad som händer mellan människor t.ex. självpresentation och 
sociala relationer. Samhällelig nivå (strukturell nivå): fokus på hur man skall förstå kulturella 
processer och hur dessa påverkar de andra två nivåerna (a.a.).  

Kelly kan sägas utgöra en länk mellan socialkonstruktivismen och den kognitiva 
psykologin. Det konstruktivistiska synsättet har i hög grad påverkats av Kellys teori om 
personliga konstruktioner ”personal constructs” (Perris, 1994). Kelly definierar begreppet 
konstruktion som ett sätt att bygga upp och därmed tolka världen och tillgodogöra sig kunskap 
om den. När vi erfar och tolkar händelser ger vi struktur och mening åt händelserna. (a.a.). 
Stevens (1998) menar att syftet med Kellys teori är att få en förståelse för de mer specifika 
skillnaderna när det gäller hur människor upplever världen och attribuerar mening till den t.ex 
att kartlägga en generell ”socionomisk” upplevelsevärld och en individuell beskrivning av 
denna. Kelly skiljer mellan centrala konstruktioner som är grundläggande för vårt sätt att 
fungera och perifera konstruktioner, vilka kan förändras utan att det påverkar den centrala 
strukturen särskilt mycket (a.a.). Perris pekar på att Kelly, till skillnad från Piaget, menar att 
vårt sätt att bygga upp kunskap kan nyanseras (a.a.). 

Konstruktioner består enligt Kelly av bipolära dimensioner som vi särskiljer 
(diskriminerar) när vi klassificerar vår upplevelse av världen t.ex. att något är onormalt i 
motsats till normalt (Stevens, 1998). Konstruktioner är användbara på vissa företeelser och 
inte alls på andra t.ex. bruk-missbruk av alkohol men där bruk-missbruk av sömn passar 
sämre. Genom att utforma s.k. repertoarmönster kan man ta reda på vilka konstruktioner en 
person använder. Man får på så sätt en bild av hur någon uppfattar och tolkar andra 
människor. Olika konstruktioner hänger samman, vilket gör att det kan vara svårt att ändra på 
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en konstruktion som hänger nära samman med en annan som är viktigare för personens sätt att 
fungera. Konstruktioner förändras utifrån erfarenhet t.ex. kan synen på missbruk se 
annorlunda ut efter en socionomutbildning. De individuella konstruktionerna överlappar 
andras konstruktioner, därpå byggs kommunikationen med andra människor. Det är alltså 
enligt Kelly människan som skapar sitt eget sätt att betrakta världen och inte tvärt om (a.a.). 

Bildandet av kognitiva strukturer 

Perris (1998) menar att det inte finns någon allmänt accepterad teori kring hur våra 
kognitioner byggs upp. Tre dominerande linjer kan dock urskiljas: 1/ ”perceptuell realism”, 2/ 
de som betonar informationsbearbetning samt 3/ konstruktivism d.v.s. de forskare som står 
bakom åsikten att varje individ skapar sin egen modell av världens struktur. Den perceptuella 
realismen hänger ihop med den klassiska empirismen och utgår från att man upptäcker och 
väljer ut enbart den information som är objektivt tillgänglig. Ytterligare bearbetning, 
kodifiering eller tolkning är därmed inte nödvändig. Enligt denna teori är vår mentala struktur 
helt passiv. Teorin om informationsbearbetning utgår från att våra kognitiva processer ses 
som ”etappserier i ett dataprogram” (Perris,1998, s. 46).  

Den teori Perris (1998) ser som mest relevant ur ett kliniskt-psykoterapeutiskt perspektiv är 
den konstruktivistiska. Inom utvecklingspsykologin har konstruktivismen haft en av sina mest 
kända förespråkare i Piaget, som delar in barnets kognitiva utveckling i fyra faser. I dessa 
faser lär sig barnet att tolka verkligheten med sina nybildade tankescheman. Piaget menar att 
scheman utvecklas stötvis via assimilations- och ackommodationsprocesser. Assimilation 
innebär att en ny händelse läggs in i ett redan existerande schema, vilket både kan och inte 
kan förändra schemat. Ackommodation syftar däremot på den förändring ett schema ibland 
måste gå igenom för att nytt material skall kunna införlivas. Dessa begrepp underlättar 
förståelsen för att vissa vuxna människor saknar förmåga att uppnå och fungera på den högsta 
nivån av formellt operationellt tänkande (a.a.). 

Fenomenografi 
Fenomenografi, den av Marton föreslagna benämning på studiet av omvärldsuppfattningar, 
har sin upprinnelse i några forskningsprojekt Marton med flera genomförde i början på 1970-
talet (Marton & Wenestam, 1984). Därmed lades grunden för den forskningstradition som 
fokuserar på vilka uppfattningar människor har av omvärlden och hur dessa uppfattningar 
förändras. Det som forskningstraditionen lyfter fram är att den verklighet vi tar för given 
egentligen är en konstruktion. Annorlunda uttryckt lär vi oss att se verkligheten på ett visst 
sätt och våra synsätt skiljer sig oftast åt. Metoden för att få förståelse för hur olika vi uppfattar 
samma fenomen är att beskriva skilda föreställningar samt att klart och tydligt visa hur dylika 
beskrivningar kan åstadkommas (a.a.). 

I Svenssons (1984) undersökning om skillnaderna mellan teknikers och sjuksköterskors 
uppfattningar om sambandet mellan kromdamm och lungcancer kommer han fram till att det 
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avgörande framförallt är hur vi organiserar det innehåll vi uppmärksammar. Detta i sin tur har 
mycket att göra med våra tidigare erfarenheter och vår bakgrund. Det som framkommer av 
Svenssons undersökning är att teknikerna fokuserade på sambandets orsak och verkan medan 
sjuksköterskornas resonemang dominerades av sjukdomssidan. Skillnaderna i hur fenomen 
uppmärksammas kan brytas ned i olikheter avseende innehåll, uppfattningar, perspektiv och 
sammanhang. Teknikerna talade i huvudsak om arbetsprocesser och arbetsmiljöer, vilket 
ingen av sjuksköterskorna gjorde. Vad gäller uppfattningar menar Svensson att sådana 
handlar om att skapa ett innehåll och att organisera detta innehåll. Exempelvis är 
sjuksköterskor vana vid att organisera saker och ting utifrån sjukdomar och fokuserade därför 
på lungcancern medan kromdammet endast sågs som en av flera tänkbara orsaker till 
sjukdomen. Sammanfattningsvis menar Svensson att vår bakgrund och tidigare erfarenheter 
spelar stor roll för hur vi uppfattar företeelser samt att detta faktum ofta förbises i bland annat 
undervisningssammanhang och i samband med masskommunikation (a.a.).  

Marton (1984) sammanfattar flera fenomenografiska undersökningar med att de visar på 
att människor uppfattar en viss aspekt av verkligheten, eller ett visst fenomen, på flera skilda 
sätt. För att kunna förstå andra så behöver vi kunna se den värld som de ser. Genom att 
ifrågasätta och undvika att ta saker för givet kan vi lära oss att se världen på ett annat sätt. När 
Marton skall besvara frågan om varför människor uppfattar samma sak på olika sätt menar 
han att resultaten av studierna berättar om hur människor uppfattar sin omvärld utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv. Vi använder scheman, vilka kan ses som ett slags 
meningsgivande perspektiv. Relationen mellan exempelvis perspektiv och uppfattning är inte 
särskilt tydlig, men likväl pekar undersökningarna på att just ”perspektiv”, ”uppfattningar” 
och ”innehåll” är centrala begrepp som styr vårt tänkande. När vi placerar våra perspektiv i 
olika sammanhang så avgränsar vi ett iakttaget fenomen. 

Som en ytterligare belysning av hur olika vi uppfattar vår omvärld beskriver Marton 
(1984) det experiment som ägde rum 1970 och som kan sägas vara startskottet för studier av 
omvärldsuppfattningar. I experimentet fick 30 personer som alla hade studentexamen läsa en 
DN-artikel. Det slående resultatet var att endast 5 av studenterna förstått vad artikeln ville 
säga och att cirka hälften av studenterna helt missat poängen med artikeln.  Detta anser 
Marton försvårar både inlärning i den mening att man går från en viss uppfattning av ett 
fenomen till en annan ”kvalitativt bättre” uppfattning av samma fenomen, och det han kallar 
genuin kommunikation d.v.s. att man har samma utgångspunkt eller att man är medveten om 
att man eventuellt inte har det. Det som också framkommer i flera av de undersökningar som 
Marton refererar till är att samma individ kan ge uttryck för olika uppfattningar.  
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Metod 

Val av forskningsdesign 
Syftet med undersökningen, att försöka förstå hur socialarbetare uppfattar sin omvärld och 
vad som kan ha påverkat dessa uppfattningar, motiverar valet av en kvalitativ studie med 
samtalsintervjuer. Metoden gör det möjligt enligt Kvale (1997) att komma i nära kontakt med 
socialarbetarnas livsvärldar, erfarenheter och tankar beskrivna med deras egna ord. Olsson 
och Sörensens (2004) korta definition av kvalitativ design passar denna studie väl 
”Informationen ska gå på djupet och resultaten hänför sig till specifika tidpunkter, fenomen 
och miljöer. Ofta rör det sig om ett stort antal variabler på ett litet antal individer” (s. 40). 

 Det är en kvalitativ studie med abduktiva metodstrategier d.v.s. att både induktiva och 
deduktiva kunskapsvägar används. Enligt Larssons (2004) beskrivning av strategierna så styr 
de teoretiska perspektiven frågornas karaktär och på vilket sätt de ställs samt att teorierna ger 
en tolkningsmall för svaren i resultatet (a.a.). Eftersom studien handlar om hur människor 
tänker om sin omvärld så kommer empirin att vara induktivt präglad för att kunna ge 
intervjupersonerna utrymme att med egna ord beskriva hur deras föreställningar ser ut. 
Samtalsintervjun är strukturerad utifrån en frågeguide där frågorna har en generell karaktär 
och är uppdelade utifrån några centrala aspekter av missbruk och kring vad i socialarbetarnas 
kontext som har påverkat deras uppfattningar.  

Vetenskapsfilosofisk position 
Den vetenskapsfilosofiska positionen som inspirerat mig är den hermeneutiska och 
fenomenologiska, då jag är intresserad av att försöka tolka intervjupersonernas utsagor och se 
om jag kan finna en gemensam giltig förståelse av innebörden. Jag kommer också att försöka 
förstå vad som sägs i förhållande till den kontext som det sägs i. Målet för den hermeneutiska 
forskningen är enligt Sjöström (1994) att förstå handlingar och företeelser var för sig och i 
relation till det som är känt omkring dem, för att förstå andra människor och företeelser i 
deras unika situation. Pendlingen mellan del och helhet skapar en djupare mening åt 
tolkningarna och brukar kallas att man arbetar inom den hermeneutiska cirkeln (a.a.).  

Fenomenologisk tolkning liknar den hermeneutiska, forskaren försöker begripa den andres 
livsvärld. För att uppnå en sådan pretentiös ansats krävs att forskaren är medveten om all 
förförståelse kring det som skall studeras (Lindgren, 1994). Nedan redovisas några för studien 
relevanta förutfattade meningar och erfarenheter som jag har kring området. Valet av ett 
ämne, missbruk, som jag inte har någon större teoretisk eller praktisk erfarenhet av och valet 
av intervjupersoner vilkas uppfattning jag inte känner till har hjälpt till i strävan att göra mig 
främmande inför det/dem som studeras. Lindgren liknar livsvärlden med den intersubjektivitet 
(förförståelse) som gör att vi inte behöver reflektera när vi handlar i vardagen, på samma sätt 
som vi talar modersmålet utan grammatisk kännedom. Hon menar att den sociala 
forskningens huvuduppgift är att försöka lokalisera den intersubjektiva handlingsbasen för att 
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kunna förstå hur människor skapar relationer till varandra (a.a.). Studiens teoretiska 
perspektiv ger förutsättningar till att skapa en fenomenologisk förståelse genom att fokusera 
på upplevelser, begrepp, konstruktioner, referensramar m.m. 

Förförståelse 
I och med denna studie så kommer min socionomutbildning att ligga bakom mig. Då kommer 
jag att veta hur det var att studera tre och ett halvt år på socialhögskolan. Denna kunskap delar 
jag med de intervjupersoner som berättat om sin personliga syn på ett socialt problem. Jag har 
under hela utbildningen försökt att förena teori och praktik vilket bl.a. bidrog till att jag valde 
en FoU (forskning och utveckling) enhet som andra praktikplats. Efter en utbildning i socialt 
arbete måste man väl veta vad ett socialt problem är och hur sådana problem avhjälps, i alla 
fall mer än vad man visste innan? Om inte, så kan man ändra sin syn på vad kunskap är. 

Jag har ingen erfarenhet av missbruksproblem, varken privat eller yrkesmässigt (inte heller 
absolutism) därmed har mina föreställningar om fenomenet ingen förankring i praktiken. För 
att få en djupare förståelse för missbruksproblematik valde jag den valbara kursen alkohol, 
narkotik och droger (en av de bättre kurserna på utbildningen) vilket dock bidrog till att jag 
har en alltmer relativistisk syn på missbruk. 

Det historiska och kulturella sammanhang  som jag är påverkad av och som präglade den 
socialtjänst där jag gjorde min första praktik är bl.a. en utpräglad individsyn, eget ansvar, fri 
vilja, effektivitet och en syn på klienten som expert på sina egna problem och en inneboende 
kunskap om vilka lösningar som passar för just den personen.  

Litteratursökning 
Sökningarna efter relevant litteratur kring problemställningen och forskningsfrågorna är 
gjorda i Stockholms universitets bibliotekskatalog, databasen Libris, Artikelsök och Google. 
De sökord som gav resultat var socialarbetare, socionom, socialsekreterare, föreställningar, 
syn på, uppfattningar om, kombinerade med varandra och med missbruk, kunskap, sociala 
problem och socialt arbete. Tidigare kurslitteratur har också använts och referenslistorna däri 
för att se om den litteratur jag valt är aktuell och relevant för ämnet. Då undersökningen är 
relaterad till specifika svenska förhållanden så har sökningen begränsats till studier gjorda 
inom landet. 

Urval 
Urvalet består av två behandlare från beroendemottagningar och två socialsekreterare från 
socialtjänstens missbruksenhet, varav samtliga arbetar i olika kommuner. I kvalitativa studier 
är det viktigt att urvalet består av informationsrika fall som Patton (1990) kallar ”purposeful 
sampling” – syftesbestämt urval. Studiens validitet är kopplat till de reflekterande och fylliga 
berättelserna. I sökandet efter intervjupersoner var det därför viktigt att få deltagare som var 
intresserade av att dela med sig av sina tankar kring det studerade fenomenet. För att 
personerna skulle kunna avböja att delta utan att känna påverkan från arbetsgruppens eller 
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ledarens ställningstaganden användes två nyckelpersoner som jobbar i intervjupersonernas 
kommun men på en annan enhet och två nyckelpersoner som har praktiserat i de andra 
kommunerna. Erfarenheten från min provintervju, då intervjupersonens arbetsledare användes 
som kontaktperson visade att det hade en hämmande effekt på att berätta om personliga 
åsikter och upplevelser, istället hänvisade hon till arbetsledarens kunskaper. Via 
nyckelpersonerna meddelade de tillfrågade att de var intresserade, därefter ringde jag 
personligen upp för att mer ingående berätta om mina frågor och boka tid.  

Rodwell (1998) menar att maximal variation bland deltagarna är målet för att få förståelse 
för unika variationer som kan vara nyckeln till att ändra på tillstånd och konstruera en 
mening/förståelse för det ämne som studeras (a.a.). Grundkriterierna för urvalet av de fyra 
intervjupersonerna var att de har en socionomutbildning, är offentlig-anställda utredare och 
behandlare inom missbrukarvården för vuxna och att de har arbetat i minst fem år. De 
avvikande kriterierna är att de arbetar i skilda kommuner som är olika till sin karaktär. 
Närheten i relationen till klienten skiljer sig mellan intervjupersonen som enbart behandlar 
och intervjupersonen som enbart utreder. 

De gemensamma kriterierna är en förutsättning för att kunna reflektera kring gemensamma 
referensramar, att begrepp och dess innebörd kommer från en liknande diskurs så att 
personernas uppfattningar kan jämföras med varandra. Syftet med urvalskriteriet att 
personerna skulle ha arbetat inom området en tid var att de då hunnit reflektera kring 
fenomenet och vad som förändrat deras syn över tid. Kommunernas skilda karaktärer innebär 
att de möter människor med olika bakgrund och mitt intresse är om och hur närmiljön färgar 
beskrivningarna av de processer som leder till missbruksproblem. Ingen av personernas 
arbetsuppgifter eller syn på missbruk var kända för mig. 

Datainsamling – intervjuernas upplägg och genomförande 
Samtliga fyra personer intervjuades på sin arbetsplats i en avslappnad ”soffmiljö”. 
Intervjuerna pågick i en och en halv timme utan störningar och spelades in. Frågorna i 
intervjuguiden besvarades på en timme men personerna visade ett stort engagemang för 
ämnesområdet och ville utveckla svaren på frågorna ytterligare. Intervjun inleddes med en 
presentation av syfte och förförståelse. Intervjun kan beskrivas som ett halvstrukturerat 
samtal, personerna associerade själva till flera av de temaområden som jag hade tänkt att styra 
in på vilket gjorde att jag kunde koncentrera mig på att lyssna och ställa följdfrågor. 
Uppdelningen av samtalsteman enlig intervjuguiden är: bakgrundsfrågor, definition av 
missbruk, missbrukets förklaringsmodeller, behandling, socionomutbildningen och 
forskningens inflytande. Efter intervjun har personen fått möjlighet att göra tillägg, vilket de 
inte tyckte sig ha behov av. Däremot när bandspelaren stängdes av så sa samtliga personer 
intressanta saker som inte direkt berör undersökningens frågeställningar men som ger en bild 
av deras syn på sig själva som socialarbetare. 
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Databearbetning, analys och tolkningsförfarande 
Vissa frågors karaktär kommer att ge upphov till vad Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2004) kallar manifesta svar t.ex. vad personen anser vara en effektiv behandling 
för en viss problematik. De latenta svaren kommer sig av mina mer allmänna frågor som t.ex. 
”Vad är det för personer som du kommer i kontakt med i ditt arbete?”. Svaren på dessa frågor 
kommer att bestå av personens egna kategoriseringar och begrepp vilka jag sedan kommer att 
använda mig av när jag längre fram i intervjun ställer mer strukturerade frågor. 
Förhoppningsvis känner sig då intervjupersonen förstådd och behöva inte fundera allt för 
mycket på vad mina begrepp kan ha för annorlunda innebörd än hennes.  

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes igenom för att återerinra vad personerna sagt, 
innehållet. Varje intervju bearbetades först var för sig och de manifesta svaren sorterades in 
under kategorierna: Vad är problemet?, Hur har problemet uppstått?, Hur kan problemet 
avhjälpas? Och vad har haft betydelse för föreställningarnas formulering? Sökandet efter 
speciella mönster och begrepp skapade underrubriker där också de implicita antagandena om 
missbruk söktes i utsagorna. Därefter jämfördes intervjuerna med varandra och utifrån sin 
speciella kontext för att försöka hitta generella mönster utifrån de teorier och perspektiv som  
valts. Tolkningarna prövas slutligen mot varandra och mot tidigare forskning. Till sist 
granskar jag den text som ”klippts bort” för att se om distansen till materialet efter tolkningen 
gör att det bortsorterade får en annan innebörd som jag inte tidigare såg.   

Reliabilitet, validitet och triangulering 
För att studien skall vara tillförlitlig krävs att forskaren och hennes sätt att bedriva forskning 
utsätts för granskning, eftersom forskaren utgör mätinstrumentet (Ruth, 1991). Jag har så 
utförligt som möjligt försökt redogöra för mina tankegångar och tillvägagångssätt för att 
”mätningarna” och analysen skall kunna bedömas av utomstående och eventuellt upprepas.  

Genom att medvetandegöra min förförståelse minskas risken för att de färgar 
intervjupersonens utsagor. Det faktum att vi alla studerat på socionomlinjen gör att vi kan 
mötas i kommunikation kring fenomenet och ge en bättre förståelse av detsamma. Den 
gemensamma bakgrunden gör också att vi lättare kan testa våra antaganden och förkunskaper 
mot varandra, som Kvale (1997) förespråkar. Det kan omvänt också innebära att 
intervjupersonerna låter vissa aspekter vara underförstådda, då de förväntas att vi har en viss 
gemensam förståelse och att jag ”glömmer bort” att fråga om det jag tror mig förstå.  

Nyckelpersonerna valde medvetet personer som är öppna och har lätt för att tala samt att 
de har arbetat med missbruksproblematik i minst fem år för att kunna reflektera över den 
erfarenhet de har. Det innebar att jag fick detaljerade beskrivningar samt reflektioner över 
mina frågor och utsagor, d.v.s. hög intern validitet (Patton, 1990) vilket jag försöker återge 
genom fylliga citat i resultatdelen. Intervjuerna spelades in med god ljudkvalitet där 
nyanserna i tonlägen hörs och skrevs ut så ordagrant som möjligt för att inte misstolka det 
som sagts. Resultatet ställs mot andra forskares teorier och resultat för att uppnå en 
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konsensusvaliditet, en s.k. teoritriangulering enligt Patton. Resultaten är inte generaliserbara 
då urvalet är syftesbestämt och baserat på några få personers berättelser.  

Etisk diskussion 
Kravet på självbestämmandet hanterades genom att kontaktpersoner i intervjupersonernas 
periferi användes, för att de inte skulle uppleva någon påtryckning till att delta, som närmare 
beskrivs under rubriken urval. Deltagarna hålls anonyma genom fingerade tilltalsnamn, inte 
heller kommunernas namn nämns.  

Genom mina tolkningar konstruerar jag kanske något som personerna inte haft i åtanke, 
vilka är abstraktioner av deras utsagor och inte någon sanning om vad de är för personer.  

Studiens avgränsningar 
Någon helhet av samspelet mellan människa-samhälle, socialarbetare-klient eller vad som 
påverkar människors handlande kan inte enbart förklaras utifrån våra föreställningar. De 
teoretiska avgränsningar som gjorts innebär att förståelsen blir begränsad till en aspekt av vad 
som påverkar i mänsklig interaktion. En närmare förståelse av hur intervjupersonernas 
erfarenheter påverkat synen på omvärlden skulle ha tillfört ett djup. Med hjälp av ett 
klassperspektiv och begreppet habitus skulle man kunna titta närmare på hur föreställningar 
från olika kulturer skiljer sig. Ett genusperspektiv skulle också kunna bidra till en djupare 
analys eftersom det till större delen är kvinnor som utbildar sig till socionomer men också för 
att se hur synen på problemet varierar utifrån vilket kön klienten tillhör. Vilka föreställningar 
man har om ett socialt problem konstrueras förstås inte enbart utifrån de aspekter jag valt att 
fokusera på, det skulle vara intressant att också studerat hur media, den allmänna opinionen, 
regler/normer och lagar som är några av de faktorer som Meuwisse och Swärd (2002) anser 
vara viktiga för hur sociala problem definieras och hanteras.  
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Resultat och analys 
Kapitlet inleds med en presentation av intervjupersonerna och därefter redovisas resultatet 
från intervjuerna tillsammans med delanalyser. Resultatet är uppdelat utifrån tre teman som 
knyter an till studiens frågeställningar, de olika temana är: Föreställningar om missbrukets 
orsaker, Hur problemet effektivast avhjälps och Föreställningarnas källa. Kapitlet avslutas 
med en helhetsanalys. Intervjuutskrifterna har  tolkats och koncentrerats för att kunna 
presenteras på ett relativt litet utrymme. Analyserna av empirin görs utifrån valda teorier 
tillsammans med tidigare forskning på området. Ibland används han istället för klienten och 
hon istället för socialarbetaren men det omvända kan naturligtvis gälla. 

Presentation av intervjupersonerna 
Peter, socialsekreterare, arbetar på socialtjänstens missbruksenhet i en s.k. mångkulturell 
kommun. Arbetsuppgifter: utreda behov, motivera klienten till att vilja sluta missbruka och 
remittera klienten till lämplig insats t.ex. placering på institution. Han avslutade 
socionomutbildningen för fem år sedan och har sedan dess innehaft sin nuvarande tjänst. Inget 
särskilt framkom vad gäller egna erfarenheter av missbruksproblem. 
 
Marianne, behandlare, arbetar på en beroendemottagning, kommunanställd men tillsammans 
med landstingsanställda, i en kommun med blandad bebyggelse av småhus och 
hyreslägenheter. Arbetsuppgifter: Enskilda samtal och utredning av behov. Hon avslutade 
socionomutbildning för sex år sedan och har sedan dess jobbat med missbruk, som utredare 
inom socialtjänsten och sedan fyra år tillbaka som behandlare. Hon har erfarenhet av 
alkoholmissbruk hos nära anhöriga. Vidarutbildning: Steg 1 (en terapeutisk utbildning) med 
psykodynamisk inriktning efter socionomutbildningen. 

 
Lotti, socialsekreterare, arbetar på socialtjänstens missbruksenhet i en s.k. 
höginkomstkommun. Arbetsuppgifter: Utreder behov och behandlar, främst gruppbehandling 
innehållande återfallspreventiva tekniker. Avslutade utbildningen för 10 år sedan. 
Socialtjänstens olika enheter har varit hennes arbetsplats sedan studietiden och efter fem år 
hamnade hon genom vikariat och kontakter på missbruksenheten. Hon har ingen personlig 
erfarenhet av missbruk. 

   
Anna, behandlare, arbetar på en beroendemottagning, är landstingsanställd i en specialiserad 
grupp som har hela Stockholm som upptagningsområde. Arbetsuppgifter: Har samtal med 
enskilda och i grupp, främst information om drogen och hur man skall trappa ned. Hon 
avslutade sin utbildning för ett år sedan men har arbetat med missbruk i sju år. Tidigare 
relevant utbildning: Steg 1 med psykodynamisk inriktning före socionomutbildningen. Hon 
har själv erfarenhet av alkoholmissbruk hos nära anhöriga. 
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Tema 1: Föreställningar om missbrukets orsaker 
För att förstå intervjupersonernas syn på problemet kan det vara till hjälp att ha en bild av vem 
den typiske hjälpsökaren är hos respektive socialarbetare. Tema 1 består därför av delarna: 
Definition av den typiska klienten och problemet och missbrukets förklaringsmodeller. 
 

Den typiska klienten och problemet 

Alla förutom Anna, som är specialiserad på läkemedelsberoende, möter till största delen 
personer som missbrukar alkohol och de flesta är män. Peter tror att det kanske inte beror på 
att den drogen är vanligast förekommande då de unga som använder heroin eller som är under 
21 år är svåra att komma i kontakt med. Han beskriver att olika droger används beroende på i 
vilken del av kommunen du vuxit upp i. 
 
Peter: ”dom flesta klienterna som är heroinmissbrukare är från xx delen och 
alkoholmissbrukarna från xx delen som  anses som lite mer svenskt, dom har sökt sig ut på 
torget redan i 11, 12, 13-års åldern och skaffat sig en samhörighet med gänget och där 
morsan sitter och tittar in i hörnet och vill tillbaka till landet och farsan sitter med sitt 
radband på fiket, jag generaliserar, det låter fördomsfullt men det är den verklighet som finns 
och det är ett stort misslyckande med integrationspolitiken…det är dom vi har att göra med i 
alla fall och dom är 22-23 år och är väldigt kriminella” 
 
Könsskillnaderna börjar alltmer att plana ut vilket de tror är en kombination av att det är mer 
socialt accepterat för kvinnor att dricka idag och p.g.a. restriktioner av läkemedelsutskrivning.  

Annas typiska klient är en läkemedelsberoende medelålders kvinna, främst lugnande och 
smärtstillande medel,  även hon har märkt av en könsutjämning och att restriktionerna av 
förskrivna läkemedel lett till en användning av andra droger som komplement och att 
”gatuhandeln” ökat. 

Samtliga uppger att de flesta av egen vilja söker hjälp med insikt om att de har ett problem, 
men bakom ”frivilligheten” finns oftast någon som trycker på t.ex. anhöriga, att socialtjänsten 
vill ha intyg på drogfrihet för att betala ut försörjningsstöd eller att en persons läkare inte 
längre skriver ut lika mycket tabletter. Alla fyra definierar missbruk och beroende utifrån den 
betydelse som DSM 4 ger (bilaga 2) och i det konkreta arbetet används olika intervjuenkäter 
för att kartlägga hur missbruket ser ut. Ingen tycker att det är problematiskt med att avgöra att 
det rör sig om ett missbruk då det ofta har gått så långt vad gäller psykiska, fysiska eller 
sociala konsekvenser att klientens egen definition får gälla. Det är endast Marianne som har 
upplevt en skillnad av att gå från klientens definition av problemet till att införa en 
”expertdiagnostisering”. 

 
Marianne: ”vi säger nej till vissa där vi anser att problemen inte är tillräckligt allvarliga, i 
början tror jag att vi tog emot alla med öppna armar som över huvud taget erkände att de 
hade något problem för jag menar självklart om du upplever att du har något problem så 
..men vi börjar bli mer restriktiva eftersom vi har kö, då blir det ju ofta frågetecken kring hur 

  22



mår den här personen psykiskt därför att många har ju sökt inom psykiatrin kanske ett flertal 
gånger och kanske inte upplever sig fått hjälp medan dom här upplever sig få hjälp om dom 
då har ett missbruksproblem…så då försöker vi kanske föra vidare dom till psykiatrin” 
 
Lotti möter klienter med liknande problematik men ser missbruket som huvudproblemet 
”man kommer med sömnstörningar, man kommer med ångestproblematik, så vi får många 
från öppenpsykiatrin som först sökt hjälp för ångest och depression och  sen när man skrapar 
lite på ytan så kommer man fram till att det finns ett missbruk”  
 
Begreppet alkoholism använder dem också i en allmän bemärkelse och inte inför klienten, 
betydelsen är likställd med beroende, alltså när missbruk övergått till beroende. De menar 
enstämmigt att om man missbrukar under tillräckligt lång tid så övergår det till ett beroende 
och därefter kan du inte bruka drogen igen för då blir intaget okontrollerat.  

 
Sammanfattande delanalys 
Vägen till klientskapet eller konstruktionen av en klient går enligt Payne (2002) via 
socialarbetarens attityder till missbruk, vilka bestämmer om personerna blir aktuella för det 
sociala arbetet. I kontakten med ”hjälparen” inleds en bedömning av personens livsvillkor, 
motivation och om de passar för sociala insatser. I denna sortering framkommer 
socialarbetarens konstruktion av en klient. De blir klienter och lämpliga kandidater för sluten 
vård, medicinska åtgärder eller terapeutiskt stöd (a.a.). 

Intervjupersoner är ense om att DSM IV och deras olika sätt att kartlägga missbrukets 
omfattning ger en bra definition av problemet. Lotti och Anna fokuserar på att missbruket är 
huvudproblemet medan Marianne ser en person som egentligen har psykiska problem. Peter 
talar om ett integrationsproblem och är den enda som bedriver uppsökande verksamhet för att 
motivera personer till att söka hjälp. Det ”paradigmskifte” som Socialstyrelsens (2004) 
rapport talar om att missbrukaren idag får övertyga socialtjästen om att de har behov av vård 
stämmer inte i detta fall. Det kan kanske istället vara så att socialarbetaren ser att personen 
behöver någon annan typ av vård som i Mariannes fall. Det kan ha skett en förändring av 
konstruktionen kring vad som anses vara missbruk och vem som passar för det sociala 
arbetets insatser enligt Paynes (2002) teori om att attityder spelar roll i sorteringen. 
 

Missbrukets förklaringsmodeller 

Intervjupersonerna ombads att försöka generalisera de bakomliggande processerna till 
förståelsen för klientens problematik oavsett vilken drog de använder. En koncentrering av det 
som sades presenteras nedan så ordagrant som möjligt, samtliga får komma till tals då 
förklaringsmodellerna är en central del av föreställningarna. Citaten följer på varandra för att 
meningsskiljanden då framstår tydligare: 
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Peter: ”man har druckit under så lång tid så att du har skapat ett beroende och kroppen vill 
ha alkohol för att fungera över huvud taget, ..till slut så rasar det övriga livet samman runt 
omkring dig med relationer med jobb och så, man kan ju också dricka periodvis i en kris och 
ha det som vi kallar självmedicinering, att missbruket är ett symtom på ett annat problem som 
man försöker att dricka sig ur...gemensamt är att de har ett svagt jag, psykologiskt alltså, ett 
visst självförakt och en dålig uppväxt med för lite kärlek, det är lite Tomas Di Leva det är för 
lite kärlek som den människan har fått från början,  men det är inte så enkelt eftersom varje 
missbrukare vare sig det gäller alkohol eller amfetamin eller heroin har ju sin egen story och 
sitt eget bagage och framförallt är sin egen personlighet men jag har inget vetenskapligt 
belägg för det jag säger men vad jag ser det är ju personer som inte fått den grundtrygghet 
från början som i alla fall är en förutsättning för att man skall hanka sig fram i det här livet” 
 
Marianne: ”Det har ju med våra belöningssystem och göra... de kommer ju in på olika sätt i 
våra liv, det kan ta över att vi inte upplever längre att vi kan uppnå den där glädjen, den där 
avkopplingen, trösten eller vad det nu är för någonting av oss själva, utan vi skall ta till något 
då, om vi går och handlar för mycket eller spelar eller om vi dricker eller vad vi nu gör så gör 
vi det för att på något sätt må bättre eller dämpa någonting, man har inte fått tillgång till att 
pröva andra sätt, man kanske har följt ett mönster i familjen som har funnits tidigare, så här 
gör man när man har roligt, kompisarna likadant, t.ex. där unga människor tar extacy och 
upplever en kärleksfull känsla som dom aldrig sen kanske kommer att uppleva i sin drogfrihet 
i sitt liv överhuvudtaget och det blir ju ett ständigt sökande i det här hos alla som använder 
droger, det är ju det som missbruket fortlöper på, det är ju att man hela tiden tror sig kunna 
uppnå det här som man kanske uppnådde i början,  det är ju starka mekanismer i droger, som 
gör..som leder till ett missbruk, självkänslan försvinner på ett eller annat sätt...det finns alltid 
en grundproblematik, där alkohol fyller en stor funktion just som medicin, när vi inte är 
riktigt nöjda, när vi känner oss så omtyckta och älskade och att vi duger och allting sånt där” 
 
Lotti: ”Jag tror både att det är den miljö man vistas i, att man är exponerad för droger och 
alkohol och sen tror jag att javisst det kan kanske finnas en ärftlig påverkan men är det en 
gen eller handlar det om miljön du är van vid att alltid ha sett vodkaflaskor eller vin till 
varenda måltid hemma så blir det något som är normaliserat i din...tex restaurangpersonal, 
det är större risker eftersom det ingår i deras kultur än i andra yrkesgruppers då... men när 
man plockar bort alkoholen då kommer en ätstörning fram eller då börjar personen ifråga 
spela för mycket, eller göra någonting annat alldeles för mycket istället för att leva, våga leva 
eller våga vara i nära relationer. 
-Vad beror det på?Jag tänker på det lilla inre barnet som har blivit sviket och bortstött och 
sviket omigen. Vi talar väldigt mycket om tilltrosproblemet i missbruket och 
misstänksamheten och misstron mot medmänniskorna, mot livet och omgivningen..drogen 
skyddar, man sitter där inne i sin flaska, alkoholen eller drogen finns ju alltid där som bästa 
vännen som aldrig sviker en. Man får omedelbart den effekten man vill ha i form av inre lugn, 
av ro, sömn och vad det nu kan vara man behöver” 
 
Anna: ”en ohanterlig livssituation, sen tänker jag att den kan vara ohanterlig utifrån att jag 
faktiskt inte har förmåga att hantera mitt liv på ett vettigt sätt, utifrån t.ex. psykisk störning 
eller att man hamnar i en kris så att livet blir ohanterligt av den anledningen men som i övrigt 
har ganska goda jagförmågor men att de inte just då funkar...jag kan tänka mig att det är lite 
speciellt när det gäller läkemedelsberoende patienter eftersom dom allra flesta får sina 
missbruksmedel utskrivna av en läkare och då ser det lite olika ut, en del missbrukar precis 
som alkohol och narkotika men en del har ju efter en lång tids användning kommit in i det” 
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Sammanfattande delanalys 
Föreställningar bildas när ett kognitivt schema kombineras med ett objekt, eller med en 
föreställning om ett objekt (Perris,1998). Scheman syftar på vår benägenhet att sortera enbart 
vissa stimuli som relevanta och negligera andra samt att ge dessa stimuli en konsistent 
tolkning (a.a.). Intervjupersonerna skapade meningssammanhang utifrån sina scheman som 
består av såväl personliga erfarenheter som allmänna uppfattningar. Peter ser två vägar in i 
missbruk: man har druckit så mycket att det till slut leder till beroende och det sociala livet 
rasar samman eller att livet rasar samman och drogen används som självmedicinering. 
Grundproblemet är ett svagt jag, självförakt, för lite kärlek och grundtrygghet. Marianne 
menar att belöningssystemen i hjärnan tar över när man tar droger för att må bättre, drogen 
används som medicin. Grundproblemet är att personen som missbrukar inte har fått tillgång 
till alternativa handlingssätt under uppväxten och att drogens egenskaper driver personen in i 
missbruk som ger dålig självkänsla. Lotti tror att exponeringen av droger och en viss ärftlighet 
leder till normalisering av bruk som övergår i missbruk. Grundproblemet är att man som barn 
blivit bortstött som visar sig genom misstro till andra och livet i vuxen ålder.Drogen används 
som medicin, tröst, trogen vän m.m. Anna menar att missbruk är ett resultat av att man inte 
kan hantera sin livssituation. Dessa personer är oförmögna antingen för att de har en biologisk 
skada eller befunnit sig en krissituation, bruk övergår till missbruk p.g.a. drogens egenskaper. 

Samtliga ser den hjälpsökande som offer för omständigheter av olika slag, i olika skeden i 
livet och på olika nivåer. Gemensamt är också att man tar droger för att må bättre, det blir en 
självmedicinering som leder till att drogen tar kontrollen av individen. De förklarande 
begrepp som används stämmer väl överens med Olssons (1993) forskning där socialarbetarna 
förklarade klienternas tillstånd och handlingar med: utsatthet i förhållande till omgivningen, 
brister hos nyckelpersoner, för stor belastning och kränkning. Dessa förklaringsmodeller 
kallar han ”faktisk teori” till skillnad från den ”uttalade teori” som de sa sig ha nämligen att 
de betraktade klienten som ansvarig för sina egna handlingar (Olsson, 1993, s. 8). 
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Tema 2: Hur problemet effektivast avhjälps 
Hur problemet avhjälps är indelat i delarna Effektiva metoder och förebyggande arbete.  
Samtliga är överens om att den enda lösningen och målet för behandling är total avhållsamhet, 
det är inte möjligt att dricka socialt efter att ha fått behandling för sitt alkoholmissbruk. 
 
Lotti: ” oftast brukar det gå så långt att man använder drogen för att bli lugn och man har 
fått alla symptomen som pekar på att du har ett alkoholberoende då säger vi att och det är 
min skyldighet att säga ”du kan inte dricka socialt, du måste sluta helt” därför att så fort du 
tillsätter alkoholen eller drogen till blodet eller till kroppen så kommer den bara skrika på 
mer och så kommer du vara uppe i samma höga doser som du var för två veckor sedan” 
 

Effektiva metoder 

Begreppet effekt kommer av latinets effe’ctus som betyder verkan eller resultat och från 
effi’cio som betyder åstadkomma eller frambringa (NE, 2004). Det är ett ord hämtat från 
fysiken och anger den energimängd som per tid överförs från ett avgivande till ett mottagande 
system. Man skulle kunna likna betydelsen med den mängd insatser/resurser som överförs 
från socialarbetare till klient. Effekt mäts i Watt, det sociala arbetet har enligt Bergmark och 
Oscarsson (1994) mätts i kronor och beläggningsprocent. När intervjupersonerna fick frågan 
om vad som är effektivt i deras arbete för att få bukt med missbruk så uttalades ingen 
definition av effektivitet. Målet är drogfrihet. Det officiella målet som beskrivs i 
verksamhetsplanerna var mer diffust ”att hjälpa personer med missbruks- respektive 
beroendeproblematik”. Alla svarade utifrån sin egen outtalade definition på ett självklart sätt 
utan att tveka vilket gav ett intryck av att de är vana vid att bli utvärderade. Följande sades: 
 
Peter: ”Struktur, daglig struktur är det som funkar, ett innehåll där man antingen bearbetar 
under lång tid bakomliggande problematik som gör att man har beroendeproblematiken eller  
istället titta på idag och framåt, tankemässigt hur man skall tänka...det är inte så 
funktionabelt att gå på ett behandlingshem och rafsa och det är vad vi kallar miljöterapi, sen 
kan man ju säga också att kreativitet är en mycket funktionabel metod för att få folk att må 
bättre mår folk bra så missbrukar man inte, våran öppenvård funkar mycket bra på dom 
alkoholister där vi har lagt ribban att ha dom vid liv, min erfarenhet är att vårda heroinister i 
öppenvård är näst intill omöjlig, det skulle finnas mer ställen för vuxna som använder 
Hassela varianten, dom här hjärntvättningsställena helt enkelt för våra unga narkomaner 
som måste träna, jag känner att jag skulle behöva mer hjälp till omprogrammering av våra 
unga narkomaner, jag vill att dom skall lägga sitt liv i händerna på professionella för jag 
anser att missbruket är så styrande i deras liv och när dom har så lite goda resurser i form av 
normfullt beteende så är dom tickande justa dårar. Min idé om hur man skall vårda en 
missbrukare det är att den missbrukaren skall ha en människa som är med den dygnet runt 
med kärlek, med sparkar i häcken och med resurser, jag vet att det skulle funka, med alkohol 
också, behandlingshemmen är i mångt och mycket upplagt så att man är där under kontorstid 
och vid återfall så skrivs man ut, Minnesotamodellen arbetar så” 

 
När Peter talar om omprogrammering är det lätt att uppfatta det som om han liknar människan 
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vid en dator. Om man tror som Piaget att våra kognitiva strukturer cementeras tidigt i 
utvecklingen och att de sedan är mer svårföränderliga så blir det begripligt att man önskar 
förändra någon i från grunden. Både Kelly och Piaget anser att de kognitiva schemana 
förändras utifrån nya erfarenheter (Perris, 1998), om det är fallet så verkar inte den mest 
framkomliga vägen vara att genom tvång modifiera befintliga scheman . Peters liknelse kan 
snarare ses som en frustration eller en känsla av maktlöshet över att se hur illa dessa unga far 
och hur lite han som enskild socialarbetare förmår åstadkomma. Denna maklöshetskänsla kan 
t.ex. infinna sig om man har en föreställning om att problemets orsaker finns på ett strukturellt 
plan som Peter nämnde ovan att han ser ett misslyckande i integrationspolitiken. 
 
Marianne: ”för det första handlar det mycket om att få personerna att tro att det finns 
någonting som kan hjälpa dem att ta sig ur det här... relationen har betydelse i behandlingen 
och det bygger mycket på en identifikationsprocess, att förmedla att den här personen förstår 
faktiskt vad jag sitter i och kan föra mig vidare ur det här, och sedan  försöka förstå vad det 
är de försöker fly ifrån vad det finns för hinder vad det finns för rädslor, människor har ju 
ofta utvecklat ett mönster i sitt liv som bygger på hur dom först lärde sig att hantera vad dom 
var i för omgivning, sug är en oro ofta en längtan, ångest gör ju att man vill fly eller kämpa 
och alkoholen är en perfekt förstärkare av båda dem här, men det blir ju alltid en flykt ifrån 
någontin,vad kan man göra istället för att fly och hela återfallspreventionen bygger på alla de 
här stegen, så här har jag försökt koppla ihop det psykodynamiska  med det kognitiva för jag 
tycker att det hänger ihop. Den kognitiva beteendeterapin är fostran, fostran, om du växer 
upp med ett visst mönster så får du tillgång till ett visst antal verktyg så här hanterar jag mitt 
liv och då kanske man inte har flera alternativ så där handlar det mycket om att titta på vad 
har du för verktyg...i varje samhälle kan man säga så finns det kanske en tio tolv personer, om 
man verkligen fokuserade på dom här personerna och gav dom  insatserna dom skulle behöva 
på olika sätt...men istället så håller vi på med lite små insatser här som nästan motverkar 
varandra istället för att samarbeta kring dem” 

 
Marianne återkommer under hela intervjun till hur viktig relationen är och respekten för den 
andre, en ödmjukhet inför att klienten har förtroende för henne. Hon berättar om hur mycket 
den hjälp hon själv fick med att hantera sina erfarenheter har betytt för henne, det kan vara 
den erfarenheten som gör att hon ser relationen som det viktigaste. Marianne har en 
föreställning om att problemets orsak finns i uppväxtmiljön med brister hos de närmaste men 
att det inte är för sent att fostras på nytt och bearbeta det som har varit. 
 
Lotti: ”jag brukar säga att vad det än är som kan hjälpa den här människan till ett 
drägligare liv är bra att ta till om så människan finner sin tillflykt i religionen så är väl det 
bra, oftast är de bemängda med skuld och skam över hur ruttna individer de är - det handlar 
ju inte om det utan ett beteende, det går ju att med arbete och öppenhet och villighet träna sig 
i att tänka och handla annorlunda, jag önskar att vi hade mer lågtröskelboende, det finns 
inget, och så önskar jag att vi hade fler skyddade arbeten därför att arbetsförmedlingen 
kräver att man skall ha varit nykter i minst sex månader innan man kan komma till tals om 
någon arbetsrehabilitering men vi vet att det finns många som skulle hålla sig nyktra om de 
hade en sysselsättning ett ställe att gå till om dagarna, det finns inte i den här fina 
kommunen” 
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Lotti tror inte på en återerövrad barndom utan ser problemet i nuet och fokuserar på 
framtiden. Till skillnad från Peter innehåller Lottis arbete både utredning och behandling. 
Behandlingen består till största delen av att informera om risker och konsekvenser av ett 
missbruk och gruppbehandlingarna  är av tolvstegsmodell. Hon är pragmatisk när det gäller 
att finna lösningar till personers problem och arbetar inte enbart med missbrukaren utan hela 
familjer eller par. Lotti poängterar också att glädjen i arbetet är att göra sig själv onödig t.ex. 
hjälper hon till med att starta självhjälpsgrupper. Att självhjälpsgrupper ofta används och 
fungerar så bra kan ha att göra med att det är klienter som har goda inneboende resurser och 
en social trygghet.  
 
Anna: ”Den typen av samtal som vi har är fokuserad på tabletterna, vi gör upp 
nedtrappningsscheman som dom skall följa och sen pratar man mycket om hur man kan 
hantera abstinenssymtom och hur man hanterar vanliga livssituationer utan att ta tabletter 
och sen är det kontroll i form av urinprovtagningar, du kan välja att gå individuellt och så 
har vi en grupp där man också pratar om tabletter och nedtrappning och att man har stöd av 
varandra, en del behandlingar blir mer terapeutiska än andra där de vill veta varför just de 
har hamnat i denna situation och sen när de är nere i noll nästan så kan obearbetade 
konflikter komma fram så då får man ta och prata om det...ja och så har vi öronakupunktur 
och det funkar jättebra, 12-steg passar bäst för dem som ser sig som själva ansvariga för sitt 
missbruk och motiverad att sluta” 

 
Annas föreställning är att obearbetade konflikter döljer sig bakom missbruket och att det är 
samtal som hjälper till att lösa dessa, en psykodynamisk förklaringsmodell. 

 
Sammanfattande delanalys 
Förutom Lotti så arbetar de övriga med individen skild från sin kontext. Det Peter tror måste 
förändras hos klienten är tänkandet och enligt hans erfarenhet av hur man bäst åstadkommer 
det är genom kontroll och uppfostran med struktur. Marianne tror att det som måste förändras 
är personens beteende, att lära sig alternativa handlingssätt, särskilt i situationer då personen 
vill fly. Hon tror också att fostran är medlet för att uppnå detta. Behandlaren förmedlar empati 
och  tillit skapas för att få en förståelse för vad det är personen flyr ifrån, därefter kan man  
lära andra sätt att vara på. Lotti menar också att det är beteendet som måste ändras och 
förutom att hon informerar klienten därom så tror hon att ett normaliserande av det sociala 
livet, arbete och boende, skulle hjälpa till med att förändra beteendet. Anna som är 
landstingsanställd ser sig inte ha som uppgift att förändra klienterna utan fokusera på drogens 
egenskaper och lär personerna att hantera abstinens. Sammantaget kan man säga att de 
använder individinriktade metoder som syftar till att ändra själva missbrukarbeteendet 
tillsammans med allmänt stödjande och informerande samtal. Behandlarna Marianne och 
Anna tycker att det ibland är viktigt att fokusera på de förmodade bakomliggande faktorerna 
till missbruket men arbetets organisering tillåter inte det i så stor utsträckning. 
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Förebyggande åtgärder 

Samtalet om det förebyggande arbetet inledde jag med en komprimerad summering om den 
alkoholpolitiska debatten för att utmynna med en undran om vilken betydelse det har att 
restriktionerna kring alkoholförsäljningen och det höga priset försvinner. Ingen av dem tror att 
alkoholpolitiken har någon större inverkan på rekryteringen av fler missbrukare, inte heller att 
det behövs mer information.  
 
Peter vill se en annan samhällsutvecklingen än den som han nu upplever att vi lever i.  
Peter: ” hela samhället måste kunna ta emot alla och det är inte alla som klarar av att följa 
samhällets normer och skaffa sig ett arbete och dom har ju ingen annan stans att ta vägen än 
att bli psykiskt sjuka eller börja supa eller knarka, man går ju inte omkring i ett utanförskap 
och trivs, det handlar ju om hela det västerländska samhällets syn på vad man skall klara av, 
så det är en mycket större fråga, vi sitter ju bara och pillar i det lilla här i  socialtjänsten” 
 
Marianne talar mycket om föräldraskap och att orka vara en god uppfostrare. 
Marianne: ”det är ju skolor å så men det är egentligen lite sent... man säger att man ser ju 
vilka barn det är som löper större risk redan på BB och där tror jag att det vore det allra 
bästa förebyggandet när man ser föräldrar som inte knyter an till sina barn och att stärka 
föräldrarna tror jag också på..att våga vara föräldrar och  sätta gränser, att våga vara 
tydliga så...jag tror att vi går emot det som är biologiskt riktigt, det är jätteviktigt för barn att 
få en trygghet i att det finns en förälder hemma” 
 
Lotti tror att information och social kontroll kan ha betydelse för att inte börja missbruka. 
Lotti: ”Min dröm och önskan är ju att vi får så pass mycket kunskap om problemet och att vi 
vågar öppna upp kommunikationerna oss människor emellan och faktiskt tala om när man ser 
en arbetskamrat att ”dricker inte du för mycket?” Det är där någonstans man kan börja, den 
personliga integriteten är så högt värdesatt på något sätt i vårt samhälle” 
 
Även Anna tror att icke fungerande familjer är de som behöver mest fokus för att förhindra att 
människor mår dåligt och börjar använda droger. 
Anna: ”Jobba med familjen tidigt där det finns problem, men också tror jag att  media får 
större och större inflytande både positivt och negativt, om du redan är inne i ett beroende så 
tror jag att det är bra med artiklar om kändisar som tagit sig  ur sitt beroende men sen är det 
som i modetidningar där modellerna ser ut som heroinister och det går in omedvetet. 
Riskfaktorer som finns hos familjer är ju att föräldrarna dricker men också med ungar som 
inte har fasta ramar då drar det iväg och det kan ”bara” handla om separerade föräldrar 
som inte pratar med varandra och förebilder för ungdomar att det inte är häftigt” 

 
Sammanfattande delanalys 
Sammantaget skulle det förebyggande arbetet innehålla en plats för alla i samhället efter var 
och ens förmåga, nyblivna mödrar hjälps att erövra mödrarollen, att ha en social kontroll på 
när bruk riskerar att övergå till missbruk, hjälpa familjer som har problem och att det finns bra 
förebilder för de unga. Samtliga menar att det inte spelar någon avgörande roll att alkoholen 
är billig utan det är hur vi mår. Att kunna tacka nej, att se att det finns andra sätt att må bra på, 
är något som också kommer fram, en slags grundtrygghet.  
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Tema 3: Föreställningarnas källa 
Intervjupersonernas viktiga referenser för den kunskap de använder sig av i sitt arbete är 
indelade i: Utbildningen, Egen erfarenhet och Kollegor, klienter och Forskningen. 
 

Utbildningen 

Samtliga gick socionomutbildningen i relativt hög ålder (35-40 år) efter noga övervägda val 
utifrån vad som skulle passa för dem som personer. Deltagarna fick berätta om hur steg 1 och 
socionomutbildningen har påverkat deras förståelse för missbruk. 

Peter kände sig oförberedd på ”verkligheten” i det avseendet att han hade en ideal bild av 
det sociala arbetet och missbruksarbetet. Marianne tyckte att den praktik som hon gjorde inom 
missbrukarvården gav mycket insikter. Hon finansierade själv steg 1 utbildningen under tiden 
som hon arbetade. Utbildningen gav henne ”...den kunskapen, den psykodynamiska utveckling 
att det är någonting som man flyr ifrån. Ofta så är det ju därför personen sitter här för att 
förstå varifrån deras ångest kommer, vad är det som dom inte förmår att konfronteras med” 

 
Lotti säger att allt som hon står för idag har hon lärt sig via arbetet. Det enda hon minns om 
missbruk från utbildningen var en föreläsning i det sociologiska momentet.  

Anna tycker att steg 1 utbildningen gav henne en mer nyanserad förståelse av missbrukets 
mekanismer. Socionomutbildningen gav inte henne någon ny syn på missbruk. 
 
Anna: ”Jag valde medvetet inte missbrukskursen eftersom jag visste en del om vad två lärare 
på skolan står för och hur dom tänker och där tror jag att jag är mer naturvetenskaplig också 
i mitt eget tänkesätt, jag tänker mer utifrån vad drogen gör med människan kemiskt inte bara 
psykosocialt därför att jag tror också att drogen gör något med människan. Synen på klienten 
har inte förändrats efter utbildningen, utbildningen var oerhört teoretisk, jag tänker inte 
annorlunda teoretiskt kring missbruk men det är ju inte mycket missbruk man läser, 
förhållningssätt tycker jag att man fick med sig väldigt lite från skolan samt behandling och 
hur man tänker, det jag tycker att jag har fått med mig är lite systemteoretiskt tänkande olika 
infallsvinklar utifrån hela familjen, som jag kom i kontakt med under praktikperioden” 
 
Annas medvetna val av att inte vilja förändra den konstruktion som hon har om missbruk kan 
ses utifrån Kellys teori om att konstruktioner hänger samman med varandra och att vissa är 
viktigare för personen än andra (Stevens, 1998). Om Annas konstruktion av missbruk hänger 
nära samman med en annan konstruktion t.ex. rörande hennes självbild som hon inte vill 
ändra på så avstår hon från att modifiera schemat. 
 

Egen erfarenhet 

Jag frågade om de diskuterar sina värderingar och personliga erfarenheter kring droger 
kollegor emellan och vilket inflytande det kan ha över arbetet. Peter talar inte med sina 
kollegor om egna erfarenheter och tror heller inte att det har någon betydelse eftersom alla 
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skall bli rättssäkert och lika behandlade på ett socialkontor. Den lilla betydelse det kan ha i 
arbetet är att det kan innebära att man snabbt får en  hållbar relation och att det kan vara bra i 
behandlingsarbete. Han säger att vetskapen om hur man själv fungerat gör att man lättare kan 
gränsa en person, du blir inte lika lättlurad, lättmanipulerad. 

Marianne menar tvärt emot att det är synd att man inte talar om sitt eget förhållningssätt 
eftersom det enligt henne är jätteviktigt att bearbeta egna erfarenheter innan man skall 
bearbeta någon annans. Hon säger att det är vanligt förekommande att vårdaren blir 
medberoende till vissa klienter och att vissa till och med gifter sig med varandra. Det finns 
också de som använder yrket för att själv förbli nykter.  

 
Marianne: ”jag deltog som medberoende som det kallas inom 12stegsrörelsen, så jag fick  
konkret känna på vad det innebär, som jag har haft enorm nytta av...jag  tycker själv att jag 
har  vänt  mycket av det som har varit negativt i mitt liv till något som är positivt som jag 
faktiskt arbetar med, det är läkande...jag tror inte att de som själva har haft erfarenhet av 
alkohol blir dom bästa behandlarna, dom kan bli det om de får distans till det, annars kan 
man faktiskt använda det här arbetet med missbruk som en förlängning av sitt eget missbruk, 
alltså att man använder andra människor på nåt sätt och vi har ju sett det väldigt många 
gånger, väldigt många som går alldeles för långt med patienterna, vi har ju många 
socialsekreterare som är gifta med sina klienter” 

 
Lotti tycker att arbetet i sig är som att vara anhörig. Hon och Anna poängterar också att det är 
viktigt att man inte går med för långt och blir medberoende. Om det inte är genomarbetat 
menar Anna att det blir svårt att hålla gränser mellan vad den personen upplever och vad jag 
själv upplevt. Det kan vara positivt att ha egen erfarenhet i självhjälpsgrupper då det 
förmedlar hopp som ”kan du så kan väl jag”, men att man blir en bättre socialarbetare av att 
ha haft egna problem tror de inte, Lotti ger dock exempel på en situation där hon tycker att det 
kan vara bra med egen erfarenhet: 

 
Lotti: ”ibland så känner jag att jag kan gå bet på en 65-årig man som säger att ”du vet inte 
vad det handlar om” och som kanske är högt uppsatt i samhället och då försöker jag matcha 
honom med att jag ringer en alkohol- och drogterapeut som jag känner som är i 55-årsåldern 
och som är litet av en manchett-kille och ber honom komma och hålla samtal med den här 
snubben, då gör han det och då kan de mötas litet bättre kanske, men oftast så är det kunskap 
och information som, alltså när det gäller socialt väletablerade personer, om vad det här 
problemet ger som med sjukdomar och följdsjukdomar och sociala konsekvenser, pumpa dem 
fulla med kunskap och sedan ”det är ditt val, tag ställning” 
 

Forskningen, kollegor och klienter  

”I begynnelsen var praktiken. Sedan kom utbildningen. Forskningen kom sist. Idag ser sig 
forskarsamhället emellertid som om det omvända vore naturligast...”(Johansson, 2003, s. 67). 
Under tema forskning samtalade vi om huruvida man i arbetsgruppen talade om nya rön, 
tillgången av ny forskning, evidensbaserade metoder och om forskningen påverkat arbetet. 

Diskussionerna med kollegorna är den främsta kunskapskällan för Peter och handledningen 
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är viktig förmedlare av kunskaper i att utveckla sitt förhållningssätt gentemot klienten. Han 
poängterar att det är viktigt att följa lagen och att man i gruppen handlar utifrån samma 
normer. På arbetsplatsen började man tala om evidensbaserade metoder under det senaste året 
och det har konkret påverkat: 

 
Peter: ”i det att vi i handläggningsarbetet matchar folk till så rätt metod som möjligt, att vi 
mindre placerar folk på chansning, vi försöker hålla oss till beprövade metoder och lite 
pragmatisk inställning också, med pragmatisk inställning menar jag att det vi vet genom vår 
erfarenhet brukar funka skulle man kunna säga, det är ju ingen forskning som visar på exakt 
vad som funkar idag... men alla idag pratar om att kognitiv terapi är funktionabelt” 
 
Annas och Mariannes behandlingsresultat är utvärderade med positiva resultat. Båda tycker 
att landstingskulturen inte passar med ett socionomjobb med innebörden att  goda resultat inte 
enbart är att sluta droga utan också att ha bearbetat tidigare upplevelser och att få till ett stabilt 
socialt liv på lång sikt. Den forskning som diskuteras på Annas arbetsplats är framförallt 
rörande nya mediciner. Anna har märkt att utvärderingens positiva resultat har lett till en viss 
stagnation, att man nu vilar på lagrarna som hon kallar det. Nu används formulär med frågor 
som ”hur tycker du att det har varit” efter en behandling, inte utifrån behandlingsinnehåll 
eller vad personalen gör. I Mariannes fall har det konkreta arbetet påverkats genom att de 
systematiskt dokumenterar alla klienter (ASI). Men forskningsrön är inte något 
återkommande inslag i arbetet. Marianne berättar att hon tänker gå ner i tid för att successivt 
starta upp en egen behandlingsmottagning för att få jobba på det sätt som hon tror på. Hon 
känner sig för gammal för att försöka förändra rådande strukturer på arbetsplatsen. Hon tycker 
inte att det är fel att arbeta som de landstingsanställda, med kognitiv-beteendeterapi och 
medicinering, men menar att det behövs fler perspektiv och inte enbart korta tidsbestämda 
behandlingsplaner. 
 
Marianne: ”...tvingas in i det här att man träffas tolv ggr och så hej då, det sliter jättemycket 
för det går så emot vad man själv tror på och jag skulle själv aldrig kunna jobba på det sättet, 
aldrig, man gör inte så, bygger upp ett förtroende, ger människor löfte om att hjälpa dem att 
förändra och sen sparkar ut dem t.ex. om det inte går, om dom skulle misslyckas, då gör man 
våld på sig själv och det är det man tvingas till, så kände jag som socialsekreterare” 
 
Lotti hämtar sin kunskap främst genom kollegor, föreläsningar och genom att möta klienter. 
Exempel på föreläsningar är om ”hur påverkas hjärnan”, belöningssystemet och receptorerna. 
På frågan om forskningsrön diskuteras på arbetet svarar hon: 

 
Lotti: ”Näe, usch, väldigt litet, lite dåligt samvete  faktiskt, undrar varför det blir så? 
Personligen är jag ju väldigt intresserad, alltså man bör ju hänga med i forskning och i 
vetenskap, det tycker jag ju, och att vi borde ta till oss av nya rön oavbrutet, men man är så 
inne sin värld... vi har ju en FoU-enhet som skall hjälpa oss med en utvärdering av den här 6-
veckorskursen och det skall bli jättespännande, men andras forskning och andras resultat 
inom missbruksvården och så nää” 
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Sammanfattande delanalys 
Intervjupersonernas uppfattar inte socionomutbildningens teoretiska del som en relevant 
kunskapskälla. Det stämmer väl med Westin Hellertzs (1999) forskning där över hälften av de 
intervjuade var kritiska och besvikna på utbildningen och med Wåglunds (1999) resultat som 
visar att två tredjedelar av socionomerna inte tycker att utbildningen förbereder för 
verkligheten (a.a.). Socionomer ser kunskapen som baserad på erfarenhet och som 
praktiknära, med vardagsupplevelser, klienten, den egna livserfarenheten och kollegor som 
främsta kunskapskällor (Tydén et al., 2001; Westin Hellertz, 1999), vilket framkommer här 
också. Steg 1 utbildningens psykodynamiska teori har betytt mycket för Anna och Marianne i 
förståelsen av missbruk. Bergmark och Lundströms (2000) och Hanssons (2003) forskning 
som visar att socialarbetaren inte använder sig av vetenskapligt baserade kunskaper i någon 
större utsträckning stämmer också väl överens med det intervjupersonerna beskriver. I viss 
mån har forskningen dock påverkat det konkreta arbetet, främst genom att deras arbete 
utvärderas där de själva inte är delaktiga i utformningen av utvärderingen. 

En översikt av kontrollerade experimentella studier av det sociala arbetets insatser som 
visat sig effektiva är: fokuserade, tidsbegränsade metoder med kontraktbaserade program och 
användandet av behavioristiska tekniker (Shaw & Lishman, 1999). Forskningen har på senare 
tid visat att framgången med de tidsbegränsade kontraktsbaserade programmen var högst 
relativ (a.a.).  

 

Helhetsanalys 
Ingen av intervjupersonerna tycker det är problematiskt att definiera problemet missbruk. 
Ibland räcker det med att klienten tycker sig ha behov och ibland kan problemet sägas tillhöra 
någon annan institution t.ex. psykiatrin. Att få en diagnos för tanken till att man är sjuk och att 
det finns någon som är ”expert” som kan diagnostisera. Intervjupersonerna talar om att 
kartlägga istället för att diagnostisera vilket mer tyder på att man inte letar efter på förhand 
uppsatta kriterier, klienten ses som den kunnige i högre utsträckning.  
 

Missbrukets förklaringsmodeller 

Två vanliga typer av förklaringar till varför människor beter sig på ett visst sätt är s.k. 
ändamålsförklaringar eller intentionella förklaringar, vilka förutsätter att någon medvetet vill 
uppnå något och en positivistisk kausal ”orsak – verkan” förklaring (Thurén, 1991). 
Ändamålsförklaringar får människan att framstå som självständiga och aktiva individer 
medan orsaksförklaringar får människor att framstå som passiva (a.a.). Till skillnad från 
Olsson (1993), som menar att socialarbetare använder sig av orsaksförklaringar trots att de 
själva tror sig se människans handlande utifrån ändamålsenliga förklaringar, tycker jag mig 
kunna urskilja båda förklaringstyperna i förståelsen av klientens problem. Samtliga ser en 
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grundproblematik hos den hjälpsökande som ”passiva” offer för omständigheter av olika slag, 
i olika skeden i livet och på olika nivåer. Exempel är: utsatthet i förhållande till omgivningen, 
brister hos nyckelpersoner, för stor belastning, kränkning och de vet inte hur de skall ta hand 
om sig själva. Däremot ses människan som aktiv i sitt val av droger för att må bättre, det blir 
en självmedicinering. De anser att drogen har en funktion och brukaren väljer den för att må 
bra, ändamålsenligt. Övergången från bruk till missbruk anser samtliga ha med drogens 
inneboende egenskaper att göra, drogen tar kroppen och psyket i besittning efter att ha brukats 
i stor mängd under en längre tid. Kontrollförlust och förnekelse är de fenomen som beskrivs 
som mest typiska vilket framställer människan som icke själv styrande, därmed övergår den 
ändamålsenliga förklaringen till en kausal igen. När klienterna sedan får kontakt med någon 
hjälpinstans så påverkar synen på problemet vilken behandling som anses effektiv. När det 
gäller behandling för narkotikamissbrukarna så kvarstår synen på att drogen övertar personens 
vilja och handlingsförmåga och tvångsvård framstår som det bästa alternativet av vård. När 
det handlar om övriga droger så återgår socialarbetarna till att se individen som en viljemässig 
aktivt väljande och handlande person. 

 Thurén talar om ”socialarbetarens dilemma” då han menar att klienters orsaksförklaringar 
till missbruk ofta är rimliga förklaringar där socialarbetaren har en benägenhet att hålla med. 
En beskrivning av hur svår uppväxten var och alla misslyckanden med att få ordning på sin 
situation kan användas som en ursäkt för att inte göra något åt sin situation. Thurén menar 
också att ett accepterande av en sådan förklaring innebär att man anser att personer är dömd 
att gå under. Orsaksförklaringar bör därför kompletteras med ändamålsförklaringar (a.a.). 
Även om personen har haft dåliga uppväxtförhållanden, för lite serotonin eller en ärftlig 
sjukdom så har han också själv valt att missbruka och måste själv välja att göra något åt 
situationen. 

 

Effektiva metoder 

Kommunikationen med andra människor bygger på att de individuella konstruktionerna 
överlappar den andres och att ju mer lika de individuella konstruktionerna är desto bättre 
tycker vi om den andre (Stevens, 1998). Kelly menar dessutom att vissa konstruktioner är 
viktigare än andra för vår självbild s.k. centrala konstruktioner (a.a.). Om så är fallet krävs det 
en anpassning utifrån klientens kognitiva konstruktioner för att skapa en förtroendefull 
relation. Intervjupersonerna möter klienter som kommer från olika kulturer och därav har de 
förmodligen anpassat sin idé om vad som är effektivast hjälp för just deras klienter. De tycker 
alla att det är viktigt att anpassa sig efter vem klienten är och vilka speciella behov han har. På 
Annas arbetsplats där alla får del av liknande behandling så anpassar man istället valet av 
behandlare utifrån klientens personlighetstyp. De andra intervjupersonerna har ett flexibelt 
anpassande av tekniker eller metoder som passar respektive klient. För att få tillträde till 
klientens scheman/konstruktioner om hur världen ser ut krävs den förtroendeingivande 
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relation som Marianne betonar. Relationen kan se annorlunda ut beroende på vem klienten är 
och hur hans föreställningar ser ut. De som missbrukar ”av läkare förskrivna medel” kanske 
tycker att en förtroendefull relation är att möta en ”specialist” medan de välutbildade och 
socialt förankrade personer som Lotti möter vill ha tolkningsföreträde om problemets orsaker 
och om bästa hjälpen. Enligt Piagets ackommodationsteori skulle en alltför stor inkongruens 
mellan parternas scheman leda till att den information som förmedlas till klienten utesluts 
(Perris, 1998). Det befintliga schemat fortsätts att användas istället för att förändra det utifrån 
”verkligheten” (a.a.). Det kanske är denna process som intervjupersoner syftar på när de 
uppger att det är vanligt att missbrukaren använder ”förnekelse” när fakta presenteras för 
dem.  

Den effektivaste behandlingen för att bli drogfri anses vara en förändring av klientens 
tänkande och beteende. Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom kontroll och 
uppfostran med struktur och information enligt intervjupersonerna. Skillnaden i graden av 
kontroll som krävs, från hjärntvätt till hjälp med att starta självgående gruppverksamhet, kan 
till viss del tillskrivas områdets karaktär. De personer med få resurser och som är dåligt 
socialt förankrade anses behöva mer av kontroll och tvång, medan det är tvärt om med de som 
lever i ett område med goda sociala förhållanden, de anses ha fler inre resurser. Det 
omgivande samhällets karaktär verkar spegla individens karaktär som är avgörande för valet 
av insats. 

 

Föreställningarnas källa 

Utifrån ovan resonemang så framstår det som att adekvat kunskap ägnad för att hjälpa 
klienten bäst hämtas från arbetskamrater och klienterna från den ”lokala” miljön, vilket 
intervjupersonerna gör. Det är i det lokala sammanhanget som Payne förespråkar att 
kunskapen om det sociala arbetet måste utvecklas ”den kunskap som det sociala arbetet 
behöver kan inte skapas på universitetet av individer som självsäkert letar efter tidlösa, 
kontextfria sanningar om människans natur, samhälle, institutioner och politik. Kunskapen 
måste utvecklas i de konkreta situationer som skapas av aktuella händelser på fältet...” 
(Payne, 2002, s.37). Figuren nedan visar graden av inflytande de olika faktorer som granskats 
haft, det mörkaste fältet har haft störst inverkan och det ljusaste minst. 
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Figur 1  Visar de faktorer som valts att studeras vad gäller påverkan på föreställningar om 
missbruk samt i vilken grad de påverkar föreställningarna. Den mörkaste avser störst 
påverkan och den ljusaste har haft minst inflytande (utskrivet i svart-vitt). 
 
Det är den närmaste kontexten som påverkar personernas lärande. Kunskap och uppfattningar 
är praktikrelaterade och bundna inom sin kontext. I Tydéns et al. (2001) studie visar resultaten 
att de nyutexaminerade har en något mer forskningsbaserad syn på sociala fenomen men 
övergår därefter till kontextuellt lärande och schemana ändras utifrån den verklighet som 
möter dem utifrån ett aktivt handlande i en arbetsgemenskap (a.a.). Hur vi organiserar 
innehållet i det vi uppfattar har enligt Svensson (1984) att göra med våra tidigare erfarenheter 
och vår bakgrund (a.a.). Behandlarna är de som har egen erfarenhet av missbruk hos nära 
anhörig, de har tillägnat sig Steg 1 utbildningen och tror på bearbetning av psykiska 
konflikter. När de försöker skapa mening i fenomenet missbruk sker det till största delen på 
en som Lalljee (1998) benämner intrapersonell nivå. Sambanden kan kanske förklaras utifrån 
att de har egen erfarenhet av missbruk. Lotti både förklarar och arbetar mer utifrån en 
interpersonell nivå, utifrån sin omgivning lärs ett felaktigt beteende in. Peter förklarar de 
socialpsykologiska processerna på en strukturell nivå, hur den västerländska kulturen och 
integrationspolitiken påverkar de två andra nivåerna. Behandlarna Marianne och Anna såg 
dock sammantaget fenomenet från flest perspektiv. 

  36



Slutdiskussion 
Kapitlet inleds med en sammanfattning av resultatet utifrån studiens frågeställningar. Därefter 
diskuteras resultatet och metoden. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

Studiens resultat 
Samtliga intervjupersoner ser den hjälpsökande som offer för omständigheter av olika slag, i 
olika skeden i livet och på olika nivåer. De förklarande begrepp som används för att förstå 
klienternas tillstånd och handlingar är: utsatthet i förhållande till omgivningen (t.ex. 
missbrukande föräldrar), brister hos nyckelpersoner (t.ex. bristande anknytning till det lilla 
barnet), för stor belastning (t.ex. krissituationer) och kränkning (t.ex. diskriminering). Dessa 
förhållanden har bidragit till att personen har ett svagt jag, inte fått lära sig konstruktiva 
handlingssätt och utvecklar en misstro gentemot andra människor och livet i vuxen ålder. 
Gemensamt är också uppfattningen om att man tar droger för att må bättre, det blir en 
självmedicinering som leder till att drogen tar kontrollen av individen som inte längre kan 
fungera utan drogen. I samtalen kring det förebyggande arbetet framkommer också en 
enhetlig uppfattning om att den svenska alkoholpolitiken inte spelar så stor roll i de processer 
som leder till drogmissbruk, det avgörande är hur vi mår. 

Det som uppfattas som nödvändig för att klienten skall bli drogfri är en förändring av 
hennes tänkande och missbruksbeteende. Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom 
kontroll och uppfostran med struktur och information. Socialarbetaren ger: motivering till 
behandling,  kunskap/information om risker och konsekvenser samt hur man hanterar sitt 
beteende i risksituationer och lär ut alternativa sätt att handla. Det förebyggande arbetet borde 
innehålla ett skapande av plats för alla i samhället utifrån var och ens förmåga, nyblivna 
mödrar skall få hjälp att erövra mödrarollen, att människor i sin närmaste omgivning har en 
social kontroll på varandra för att upptäcka när bruk riskerar att övergå till missbruk, hjälp till 
familjer som har problem och att det finns bra förebilder för de unga.  

Kunskapen om missbruk och hur de på bästa sätt skall hantera problemet har de lärt sig av 
kollegor via socialisation in i yrket och yrkesrollen. Mötet med klienten har också bidragit till 
hur man ser på problemet. Egen erfarenhet anses kunna vara en viktig kunskapskälla i arbetet 
om den är väl genomarbetad. Socionomutbildningen har inte bidragit till föreställningen om 
missbruk, praktikdelen av utbildningen upplevdes dock som lärorik. Forskningen har i princip 
inget inflytande över föreställningarna, den har däremot påverkat det praktiska arbetet något. 

Resultatdiskussion 

Trots att föreställningarna skiljer sig något åt mellan behandlare och utredare/behandlare samt 
beroende på i vilken kommun de arbetar så liknar uppfattningarna varandra. De gemensamma 
föreställningarna kan ses som den rådande kårandan, eller del-kultur som Arnsberg (1989) 
benämner den, bland socialarbetare som arbetar inom missbruksverksamheten. Enligt den 
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fenomenografiska forskningen så påverkar bl.a. vårt arbete hur vi uppfattar och förklarar 
fenomen i vår omvärld. Det innebär att man skulle behöva studera föreställningar om 
missbruk hos personer som finns utanför det sociala arbetets kontext för att kunna urskilja vad 
det är som är specifikt för socialarbetarkulturen. 

Resultaten av synen på missbruk och varifrån man hämtar sina kunskaper stämmer väl med 
tidigare forskning. Kunskap hämtades nästan inte alls från forskningen vilket innebär att det 
sociala arbetet i hög utsträckning bygga på erfarenhetsbaserad kunskap och 
vardagsföreställningar. Den erfarenhetsbaserade kunskapen framstår som adekvat för att på 
bästa sätt hjälpa klienten från den ”lokala” miljön, så som intervjupersonerna gör när de 
anpassar sig efter den kontext de befinner sig i och efter den specifika klientens behov. Den 
vetenskapligt baserade kunskapen bör dock få en given plats med kontinuerlig tillströmning i 
det sociala arbetet så att ”hemmablindhet” inte uppstår genom att arbetet kontinuerligt 
ifrågasätts och berikas. Det kanske är som Johansson (2003) menar att den 
samhällsvetenskapliga forskningens uppdrag borde vara ”att betrakta verkligheten, praktiken, 
undervisningen, för att se om den policyskapande maskinen lyckats eller misslyckats. 
Forskningens resultat bör därmed inte i första hand riktas direkt till praktiken, utan till den 
policyapparat som formar den verklighet som socialarbetare i vid bemärkelse förväntas 
hantera.” (s. 68). 

Om behandlingen av missbruk främst går ut på att förändra människors tänkande och 
handlingar så är det viktigt att också ha en förståelse för sitt eget tänkande. Resonemanget kan 
liknas vid intervjupersonernas åsikt om att det är viktigt att ha bearbetat sina egna erfarenheter 
av missbruk för att kunna skilja på sina egna och klientens upplevelser. Jag tror att ett studium 
av den personliga konstruktionsprocessen kan öka förståelsen av dynamiken i klientmötet. 
Socialarbetarnas handledningstillfällen kan vara ett forum där det finns möjlighet att 
reflektera över sina egna föreställningar.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att försöka förstå, beskriva och analysera föreställningar kring 
missbruk hos några socialarbetare med erfarenhet från missbruksverksamhet, utifrån det 
sociala arbetets kontext, samt att studera varifrån föreställningarna hämtas. Den kvalitativa 
metoden med samtalsintervjuer har fungerat väl för att uppnå syftet. Att få tillgång till privata 
föreställningar hos professionella kan vara svårt i en enkätundersökning, det skulle kanske 
istället frammana mer professionellt korrekta svar då många dimensioner i det som sägs inte 
får utrymme i enkäter.  

Användandet av en intervjuteknik som ligger nära det privata samtalet bidrog till att 
personerna valde att berätta mer om det som de själva tyckte var intressant. Att sedan använda 
ett hermeneutiskt tolkningsförfarande och försöka jämföra utsagorna blev därmed svårt 
eftersom de hade talat olika mycket om olika saker. Det kanske hade varit mer fruktbart att 
samtala djupare kring några få aspekter. Samtalsintervjun visade sig vara ett bra val i 
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avseendet att den uppmuntrar till personligt tyckande och jag fick rika uttömmande berättelser 
och synpunkter vilket ökar studiens validitet. 

Valet av metod innebar att jag inte visste exakt hur studien skulle komma att ta form eller 
vilka aspekter som skulle komma att framstå som mest intressanta, vilket gjorde det svårt att 
tillgodose det etiska kravet om att tydlig information skall ges kring studiens upplägg. 
Deltagande observation skulle vara en förutsättning för att se vilken inverkan den 
organisatoriska kontexten har, jag får förlita mig på vad personerna säger att de gör och tänker 
men jag kan inte veta att de faktiskt handlar som de säger. 

Förslag till fortsatt forskning 
För att få kunskap om vad som sker i mötet och hur utfallet av en behandling eller utredning 
ser ut så behövs studier om hur klientens föreställningar om problemet ser ut och hur dessa 
har formats. Dels hur de ser ut innan mötet eller behandlingen och dels hur de ser ut efter 
avslutad kontakt. För att kunna särskilja det sociala arbetet, bestående av klient och 
socialarbetare och deras kontext som de verkar i, är det också intressant att se hur de som 
befinner sig utanför denna kontext föreställer sig sociala problem.  

Vidare studier av socialarbetaren som skulle vara intressant är att följa nyintagna studenter 
på socialhögskolan för att se hur föreställningarna om sociala problem har förändrats vid 
utbildningens slut. Att också se på vilket sätt de har förändrats i relation till de motiv och 
förväntningar som fanns på utbildningen när de gjorde utbildningsvalet. Ytterligare frågor 
som väckts av studien är den återkommande frågan om hur teori och praktik på bästa sätt 
förenas, såväl undervisningen, forskningsresultat som juridiken. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Presentation 
Jag är intresserad av din syn på missbruk och hur dina erfarenheter av och kunskaper om 
missbruksproblematik ser ut. Jag vill också samtala om hur din syn har förändrats över tid och 
vad som har påverkat dina perspektiv. 
(Berättar om min förförståelse). 
Ditt namn kommer inte att finnas på några dokument, inte heller kommunens namn. (Frågar 
om jag får spela in). 
 
Bakgrund 
När avslutade du din socionomutbildning? 
Vad har du för tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter? 
Hur kom det sig att du valde socionomutbildningen? 
Var missbruk något som du tänkte att du ville arbeta med? 
Hur ser dina nuvarande arbetsuppgifter ut? 
 
Definition av missbruk 
Vilka personer vänder sig hit, alternativt blir tvingade att vända sig hit? Beskrivning av 
målgrupp: problematik/kön/ålder/etnisk bakgrund. 
När föreligger ett missbruk och vilka metoder används för bedömning/utredning? 
Hur beskriver de som frivilligt vänder sig hit sin problematik (typfall)? 
 
Missbrukets förklaringsmodeller 
Kan du se några gemensamma nämnare bland problembeskrivningarna från dem du träffar? 
Vilka faktorer tror du har störst betydelse bakom utvecklandet av ett drogmissbruk? 
Talar ni i arbetsgruppen om era privata förhållningssätt till droger och eventuella egna 
erfarenheter av missbruk? 
Är det en fördel om man har haft egen erfarenhet av missbruk i sin närhet? 
 
Behandling/åtgärd 
Vad är målet med behandlingen/insatsen? 
Vad har ni för hjälp att erbjuda? 
Vad är verksamt enligt din erfarenhet? 
När det gäller de som inte lyckas uppnå målen vad beror det främst på? 
Finns det något sätt att arbeta på som du saknar? 
 
Socionomutbildningen 
Minns du vilka kunskaper du hade om missbruk när du avslutade utbildningen? 
Har din syn på missbruk förändrats, vad tror du det beror på? 
 
Forskningens inflytande 
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Tar du del av nya forskningsrön och/eller följer med i forskardebatter? 
Talar ni om evidensbaserade metoder eller den kunskapsbaserade socialtjänsten? 
Har det fått betydelse för ditt vardagliga arbete? 
 
Avslutningsvis 
Hur tycker du att det förebyggande arbetet bör bedrivas? 
Tror du att den svenska alkoholpolitikens restriktiva inriktning som nu raseras kommer att få 
effekter i form av ökat missbruk? 
 
Är det något du tycker är viktigt att nämna som inte jag tagit upp? 
Är det något som du kommer på i efterhand som du vill ta upp så lämnar jag min e-postadress 
(och frågar om jag kan få det samma). 
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Bilaga 2 
 

Missbruk och beroende enligt DSM IV 
Bilagans innehåll är hämtat från www.fass.se (2004-12-19) och är en förenklad 
sammanfattning av DSM versionen. 
Författare: För den medicinska faktagranskningen i 2004 års version svarar Dr Sten-Olof 
Hellqvist, Partille. 
 

Definition 
Missbruk är när man gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog. 
Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog.  
 
Missbruk (DSM IV)  
I det system som tagits fram för att tydligt kunna ställa diagnos på patienter med psykiska 
besvär (DSM-systemet), ska minst 1 av följande påståenden gälla under en och samma 12-
månadersperiod: 

1. Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara 
av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 

2. Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex 
rattfylla. 

3. Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av 
droger. 

4. Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande sociala 
problem pga drogeffekterna. 

5. Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se 
nedan. 

Beroende (DSM IV)  
Minst 3 av följande situationer ska gälla under en och samma 12-månadersperiod för att 
diagnosen Beroende ska slås fast: 

1. Det sker en tillvänjning (toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt 
ökande mängd för att få effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk. 

2. Det uppstår typiska abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana 
symtom. 

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början. 
4. Man har ständigt en önskan att minska intaget. 
5. Drogbruket ägnas mycket tid. 
6. Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter. 
7. Drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna. 
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Bilaga 3 
 

Alkoholism – en sjukdom? 
Sjukdomsteorin har kommit och gått, i mitten av 1800-talet sågs alkoholism som en psykisk 
sjukdom. När teorin dök upp igen på 1930-talet inom bl.a. AA-rörelsen i USA så talade man 
om biologiska skillnader. Alkoholisterna ansågs då ha en medfödd eller förvärvad oförmåga 
till måttlig konsumtion. Den klassiska sjukdomsmodellen som formulerades av Jellinek 1952 
innehåller bl.a. : 

• Att det finns ett enhetligt fenomen som kan identifieras som alkoholism. 

• Alkoholister skiljer sig från icke-alkoholister. 

• Alkoholister upplever ett oemotståndligt fysiologiskt behov eller ett psykiskt tvång att 

dricka. 

• Alkoholister utvecklar s.k. kontrollförlust i förhållande till sitt drickande. 

• Alkoholism är ett kroniskt tillstånd (Leissner, 1997). 

 
Man kan förstå att dessa tankar fick stort genomslag då man hade att välja mellan att se sig 
som en moraliskt förtappad människa eller att man har en accepterad biologisk brist. Idag 
passar teorin väl in med den människosyn många har, att individen skapar sitt eget livsöde, då 
kan sjukdomsflykten vara lockande om man ”misslyckas” med ett självförverkligande. 

Grundstommen i AA:s ideologi är att alkoholismen ses som en sjukdom, att man förlorar 
kontrollen över sitt drickande och inte av egen kraft kan förändra sin situation. Kraften att 
övervinna sin sjukdom får man av gruppen och Gud. Man botas inte från alkoholism utan 
behandlas, för att efter behandlingen kunna avhålla sig helt från alkohol, de tar alltså avstånd 
från idén om att kunna dricka kontrollerat.  

Den s.k. preventionsparadoxen visar dock att det inte är de från högriskgrupperna t.ex. 

barn till alkoholister som utgör största delen av missbrukare. Procentuellt sett bidrar 

”normalbefolkningen” med fler ”alkoholister” (Leissner, 1997). 
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