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Abstrakt  
 
Svensk roulette – En vinjettstudie av insatser och bedömningar inom den öppna  
missbrukarvården.  
 
Sofia Forsberg och Annika Labbé  
 
Studiens syfte var att undersöka de uppfattningar om missbruk som råder inom FoU nordvästs  
kommunala öppenvårdsmottagningar samt att göra en kartläggning av dessa insatser. Våra  
huvudfrågeställningar var: (1) Hur definierar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst  
centrala begrepp inom missbruksområdet? (2) Vilka insatser erbjuder den öppna  
missbrukarvården inom FoU nordväst och vad innebär vissa av dessa? (3) Vilka teorier och  
metoder om missbruk baserar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst sitt arbete på?  
För att kunna besvara våra frågeställningar gjordes initialt en förstudie i form av en postenkät  
som mottagningarna fick besvara. Utifrån dessa svar utformades våra intervjufrågor och den  
fiktiva klienten (vinjetten Janne). Undersökningsmetoderna har varit kvalitativa  
halvstrukturerade intervjuer med personal på de åtta mottagningarna samt vinjettmetoden.  
Intervjuerna strukturerades i följande fyra teman: (1) Vinjetten Janne, (2) Resursutbud och  
definitioner av vissa insatser, (3) Tankar om missbruk samt (4) Övriga centrala begrepp.  
Resultaten analyserades utifrån våra valda teorier, socialkonstruktivism, sjukdomsbegreppet  
och det inlärningsteoretiska perspektivet. Därefter kopplades resultaten till aktuell forskning.  
Resultaten visar att det råder viss skillnad i definitioner av olika missbruksbegrepp bland de  
olika mottagningarna. Karaktäristiskt, och gemensamt, för mottagningarna är att insatsutbudet  
är brett. Därtill finns en viss samstämmighet bland mottagningarna vad gäller arbetsmetoder.  
Däremot saknas i flera fall en tydlighet kring vilken/vilka teorier mottagningarnas arbete  
grundar sig på. Sammantaget visar resultaten på att de bedömningar och insatser klienten får  
är avhängigt var denne bor och vilken socialsekreterare denne möter.  
 
Nyckelord var: Vinjettstudie, missbruk, öppenvård, socialkostruktivism, addiction,  
vignettesurvey,  
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Inledning 
Olika typer av missbruk är att betrakta som ett stort socialt och samhälleligt problem. 

Mänskligt lidande både för den enskilde individen och dess omgivning samt höga 

samhälleliga kostnader är några av de omedelbara konsekvenserna. Vård och omsorg av 

missbrukare styrs idag av lagstiftning inom två områden, hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten. Den socialtjänstbaserade missbrukarvården utgår ifrån SoL (Socialtjänstlagen) 

5:9, vilken är en så kallad ramlag. Denna ger kommunerna en stor handlingsfrihet i det 

detaljerade utformandet av missbrukarvården. Missbruksområdet har över tid präglats av en 

stor oenighet gällande orsaker och lösningar. Därtill är själva missbruksbegreppet både 

kulturellt, socialt, etiskt och politiskt präglat och därmed ständigt i förändring. Teorierna, 

modellerna och metoderna inom området är många, man skulle i det närmaste kunna beskriva 

det som att området präglas av trendkänslighet. På senare tid har en strävan efter att kunna 

fastställa ett samband mellan insats och förändring varit dominerande, så kallad 

evidensbasering. Ett annat utslag av denna strömning är de olika typer av 

bedömningsinstrument som vuxit fram. Exempel på dessa är DSM-4 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) och ASI (Addiction Severity Index). 

Implementeringen av ASI pågår runt om i landet. I januari 2007 presenterade Socialstyrelsen 

nationella riktlinjer för missbrukarvården vilka kommunerna nu har att ta hänsyn till i det 

framtida arbetet (Socialstyrelsen, 2007:9). En hypotes skulle kunna vara att missbrukarvården 

befinner sig i ett vägskäl. Vår studie kommer med stor sannolikhet att upprepas om ett par år 

när effekterna av de nationella riktlinjerna och det ökade användandet av ASI kan ses. Denna 

studie blir därmed ett gott jämförelsematerial.  

Problemformulering 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka de uppfattningar om missbruk som råder inom åtta 

kommunala öppenvårdsmottagningar samt att göra en kartläggning av deras insatser. Dessa 

åtta öppenvårdsmottagningar är geografiskt placerade inom FoU (Forsknings- och 

utvecklingsenheten) nordvästs forskningsområde. 
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Frågeställningar 
 Hur definierar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst centrala begrepp inom 

missbruksområdet? 

 Vilka insatser erbjuder den öppna missbrukarvården inom FoU nordväst, och vad 

innebär vissa av dessa? 

 Vilka teorier och metoder om missbruk baserar öppenvårdsmottagningarna inom FoU 

nordvästs sitt arbete på?  

Bakgrund 

Författarnas förförståelse 
Uppsatsförfattarnas förförståelse grundar sig bland annat i en hypotes om att den oprecisa 

lagstiftning som styr missbruksvården får konsekvensen att de insatser som sätts in varierar i 

hög grad. En av uppsatsförfattarna har därtill gjort sina praktikperioder på dels en 

öppenvårdsmottagning i Stockholm, dels på ett privat behandlingshem i Norrland samt arbetar 

som uppsökande socialsekreterare vilket har gett en bred bild av hur samhällets vård och 

omsorg av missbrukare fungerar.  

Bakgrund till undersökningen  

ASI  
ASI är en strukturerad intervju med frågor inom sju livsområden (se Bilaga 6). Frågorna berör 

både individens nuvarande situation och dennes historia. Den första svenska intervjun gavs ut 

1996 och dess nuvarande form fick den 1999.  I Sverige används ASI inom missbrukarvården, 

kriminalvården, SiS (Statens Institutionsstyrelse) samt på behandlingshem. Fördelen med ASI 

är att ett gemensamt sätt att kartlägga missbrukare gör det lättare att följa individer över tid. 

Att frågornas ställs på ett likartat sätt möjliggör också att information kan jämföras och 

utvärderas (Socialstyrelsen, 2006). Utmärkande för ASI är att både klienten och behandlaren 

vid intervjutillfället får möjlighet att skatta vilka behov av hjälp som finns. Ett av de syften 

ASI kan sägas ha är att bättre kunna matcha rätt klient till rätt behandling för att därmed öka 

behandlingens effekt (Engström 2005:8-10). Implementeringen av ASI går relativt långsamt i 

Sverige och intervjun används än så länge osystematiskt och i begränsad omfattning.  
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En förklaring till detta kan vara att socialarbetare traditionellt sett är negativt inställda till 

kvantifierbara inslag vilket får ses som raka motsatsen till den långa tradition av reflektion 

och intuition som tidigare dominerat (Agerberg, 2004:42, Engström, 2005:13) FoU Nordväst 

har nu ett uppdrag att utvärdera implementeringen av ASI. Resultatet av uppdraget kommer 

att sammanställas av projektsamordnare Carina Gyllner i en FoU-rapport. 

Förstudie 
Vår undersökning inleddes med att de åtta kommunerna fick besvara en postenkät (se Bilaga 

1). Enkäten utformades genom att vi besökte en socialarbetare på en öppenvårdsmottagning 

och intervjuade honom om vilka insatser de har att erbjuda. Utifrån denna intervju utformades 

ett utkast som granskades av personer insatta i ämnesområdet. Därefter utformades den 

slutliga enkäten. Enkätens huvudsyfte var att tydliggöra vilka insatser som respektive 

öppenvårdsmottagning hade att erbjuda. Enkäten kom också att vara utgångsmaterial i 

utformningen av intervjufrågorna och vinjetten (fiktiv klient).  

Kort historisk bakgrund 
Dagens svenska missbrukarvård präglas av decentralisering, differentiering och 

avinstitutionalisering (Blomqvist & Wallander, 2004). Utformningen av missbrukarvården 

påverkas starkt av minskade anslag där prioriteringar måste göras. Den kostsamma 

heldygnsvården av missbrukare ersätts idag i högre grad av vård i öppna former på 

hemmaplan. Dessa förändringar av insatserna finner man stöd för i viss forskning som påvisar 

att den institutionella vården inte tycks ge bättre resultat än insatser under öppna former. 

Förändringarna kan ses som ett resultat av att en allt mer ansträngd samhällsekonomi sätter 

press på den tidigare högt satta vårdideologin om missbrukare. Detta medför delvis minskat 

handlingsutrymme för vårdgivare och samhällsinstitutioner (Blomqvist, 1996, Ågren, 

2000:48).  

Metod 

Forskningsdesign 
I undersökningen har vi valt att använda oss av kvalitativ metod samt vinjettmetoden. Vi har 

använt oss av en abduktiv metodstrategi, en kombination av induktion och deduktion. 

Induktion utgår från empirin medan deduktion utgår från teorin (Larsson, 2005:22-23).  
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I vår undersökning innebär det induktiva inslaget att intervjupersonerna med egna ord svarar 

på frågorna i den semistrukturerade intervjun och därmed ger sin individuella bild. Det 

deduktiva inslaget består i författarnas förförståelse och de teorier vi valt att analysera 

resultaten utifrån (Larsson, 2005:95-96). 

Vetenskapsfilosofisk position 
I vår undersökning har vi valt att utgå från en hermeneutisk fenomenologisk 

vetenskapsfilosofisk position. Med hermeneutik avses läran om läsning och tolkning. Vägen 

till förståelse sker via den hermeneutiska cirkeln som syftar till relationen mellan delen och 

helheten. Varje del måste förstås utifrån helheten, men även helheten styrs av delarna 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2003:245, Kvale, 1997:51). Undersökarens 

förförståelse har stor betydelse (Larsson, 2005:93). Den hermeneutiska texttolkningen skulle 

kunna pågå i en evighet men avslutas när man kommit fram till en rimlig mening utan inre 

motsägelser. Syftet med att göra en hermeneutisk tolkning är att hitta centrala teman och 

mönster till hjälp för tolkningen (Kvale, 1997:49-51). Fenomenologin betonar en 

förutsättningslös beskrivning av intervjupersonens upplevelser och livsvärld. I och med denna 

utgångspunkt förordas att undersökarens förförståelse och personliga inblandning bör vara 

minimal (Larsson, 2005:93). En kombination av hermeneutisk–fenomenologisk position i en 

studie kan ge goda förutsättningar för resultatet bland annat genom att fenomenologiska 

beskrivningar är en bra grund för hermeneutiska tolkningar (Larsson, 2005:30). Genom att 

tolka respektive deltema har författarna försökt förstå mottagningarnas beskrivningar av de 

insatser och bedömningar som görs. Därefter fördes samtliga tematolkningar ihop i en slutlig, 

sammanfattande analys. 

Urval av litteratur 
Efter att ha formulerat vår problemställning gjordes en litteratursökning. Litteratur gällande 

missbruk finns i oändliga mängder, men vi hade svårare att hitta forskning liknande vår. Det 

slutliga urvalet innebar att vi begränsade den tidigare forskningen till olika vinjettstudier från 

1990-talet och framåt. Vi har hittat tidigare forskning och litteratur till metod- och 

teorikapitlen genom sökningar i följande databaser: Libris, Disa, Social Services Abstracts 

och Google. Därtill har vi använt oss av CAN:s (Centralförbundet för Alkohol- och 

Narkotikaupplysning) databas Alcona, olika hemsidor samt sökt litteratur genom 

kedjesökning. Till stor hjälp har också varit att vi haft tillgång till ämnesrelevant litteratur på 

FoU Nordväst. Sökord som använts har varit; missbruk*, behandling, öppenvård,  
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vinjettstudie, drogfrihet, stöd, motivation, matchning, addict, abuse, solution, treatment, 

alcoholism, dependence, drugs, vignette och problems i olika kombinationer. 

Vinjettmetoden  
Vinjettmetoden är en metod som används inom ett flertal discipliner för att mäta människors 

bedömningar. Metoden introducerades i Sverige i början på 1990-talet och har bland annat 

använts i undersökningar där man studerat beslut i barnavårds-, omsorgs-, socialbidrags- och 

missbruksärenden (Jergeby, 1999:9). Kort kan metoden beskrivas så som att IP 

(intervjupersonen) ställs inför en beskrivning av en person eller en situation. Fundamentalt i 

konstruktionen av vinjetterna är att den har försetts med karakteristika som undersökaren tror 

är relevanta i en bedömning (Jergeby, 1999:7). Utifrån denna beskrivning ska IP ta ställning 

till ett antal frågor, med antingen fasta eller öppna svarsalternativ. Vinjettmetodens styrka 

anses vara att samtliga IP får ta ställning till samma beskrivning och att det därmed blir lättare 

att studera grunden för ställningstaganden. Den kritik som vanligtvis riktas mot metoden är att 

vinjetten kan upplevas som orealistisk samt att handläggaren får begränsad information 

(Ekendahl, 1999:11, Jergeby, 1999:9).  

Janne 
Vinjettmetodens svaghet är utformningen av själva vinjetten. Om den uppfattas som 

orealistisk har IP svårt att ta ställning. För att undvika detta studerade vi andra undersökningar 

och uppsatser som använt sig av vinjettmetoden (Håkansson & Tigerman, 2006, Englund & 

Fagerlund 2005, Bryngelsson & Malmström, 2004, Blomqvist & Wallander, 2005). Därtill 

var en viktig aspekt att vinjetten skulle passa inom ramen för de insatser som respektive 

kommunal öppenvårdsmottagning erbjöd. Till stöd för utformningen hade vi den förstudie om 

resursutbudet som mottagningarna svarat på. För att ytterligare undvika en otydlig vinjett har 

Janne granskats av Anders Arnsvik, Katarina Piuva och Carina Gyllner, samtliga verksamma 

vid FoU Nordväst, samt vår handledare Lena Hübner. 

Kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningens huvudsyfte är att förstå och beskriva en annan persons 

upplevelser. Utifrån individens egna ord, beskrivningar och uttryck söker forskaren kunskap 

om dennes subjektiva upplevelser (Larsson, 2005:92-93). Undersökaren själv ses som ett 

instrument vilket medför höga krav på denne i form av kompetens, skicklighet, objektivitet 

och empati (Larsson, 2005:101-102).  
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Öppna intervjuer är en metod för datainsamling inom den kvalitativa forskningen. Inför dessa 

är det viktigt att undersökaren har formulerat ett antal väl sammansatta frågor som IP besvarar 

i identisk turordning (Larsson, 2005:105). Att omsätta de inspelade intervjuerna i text är ett 

första steg i analysen (Kvale, 1997:155).  

Urval av intervjupersoner 
Hösten 2006 fick vi kontakt med Carina Gyllner. Hon berättade att hon ska skriva en rapport 

om implementeringen av ASI i FoU Nordvästs åtta kommuner, Solna, Sundbyberg, Sigtuna, 

Upplands Väsby, Ekerö, Sollentuna, Upplands Bro och Järfälla. Som en del av denna rapport 

skulle en kartläggning av den öppna missbrukarvården göras med fokus på dess insatser och 

vad dessa innebär. En idé om att göra denna kartläggning som en C-uppsats växte fram och vi 

kom fram till att vi ville använda oss av vinjettmetoden. Urvalet av undersökningsfält och 

omfång har därmed redan från start varit givet. IP har inte valts via någon särskild metod, utan 

de deltar eftersom de arbetar i en av kommunerna. Undersökningen introducerades sedan för 

kommunerna av Carina. Då undersökningstiden var knapp och omfånget stort bokades 

samtliga intervjutider redan innan ett första informationsbrev skickades ut. Därefter 

genomfördes förstudien som tillsammans med ett informationsbrev skickades ut till 

kommunerna (se Bilaga 2).  I nästa steg komponerades vinjetten som skickades till 

kommunerna med instruktioner om hur vi önskade att de skulle förbereda sig inför vårt besök 

hos dem (se Bilaga 3). Under en tvåveckorsperiod genomfördes samtliga intervjuer. 

Intervjuguidens utformning  
Vår undersökning genomfördes genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer på de åtta 

öppenvårdsmottagningarna. Intervjufrågorna utformades enligt trattprincipen vilken innebär 

att intervjun inleds med allmänna frågor för att successivt övergå till mer specifika 

frågeställningar (Lilja, 2005:41). Intervjuguiden (se Bilaga 4) delades in i följande teman: 

 

1. Vinjetten Janne. 

2. Resursutbud och definition av vissa insatser. 

3. Tankar om missbruk. 

4. Övriga centrala begrepp. 
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Intervjuerna och intervjubearbetning 
Intervjuerna varade ungefär en timme och hölls på de olika öppenvårdsmottagningarna. De 

spelades in med bandspelare för att säkerställa datainsamlingen och transkriberades därefter 

för att underlätta analysen (Larsson, 2005:100). För att inte styra varandras första tolkningar 

läste vi texten var och en för sig. Därefter bearbetades materialet genom 

meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning (Larsson, 2005:106). 

Undersökningens trovärdighet 
I vår undersökning har vi haft ett bortfall i form av att Järfälla inte hade möjlighet att delta. På 

olika sätt kan detta påverka resultatet av undersökningen. Tidigare forskning, och vårt resultat 

i övrigt, talar dock för att kommunerna i stor utsträckning skiljer sig åt. Vår hypotes blir då att 

även Järfälla hade sett annorlunda ut. Hur kommunerna upplevde vinjetten är även det av vikt 

för undersökningens validitet. De olika öppenvårdsmottagningarna har uppfattat Janne som en 

reell klient. Enbart en kommun ansåg att problematiken var för okomplicerad.  

Validitet  
Med validitet menas att forskaren så nära som möjligt lyckas mäta det som avses att mätas 

(Elofsson, 2005:66). I kvalitativ forskning innebär det att läsaren förmår skapa en bild av det 

som studeras genom beskrivningarna och analyserna. Validiteten är därtill beroende av 

forskarens kapacitet att ifrågasätta, tolka och kontrollera sina data. Vad det gäller 

vinjettmetodens validitet anses den ha en god intern validitet men en något sämre extern 

sådan, det vill säga metoden har en begränsad generaliserbarhet. Den externa validiteten kan 

dock förbättras genom att vinjettens trovärdighet ”testas” på personer väl insatta i det 

undersökningsområdet (Jergeby, 1999:30-31).  

Reliabilitet   
Reliabilitet syftar till att undersökningen har stabila mått som inte störs av variationer i tid, 

plats och intervjuare. I kvalitativ forskning kan reliabiliteten ökas genom att undersökaren 

ställer flera liknande frågor på samma tema för att sedan undersöka svarens konsistens 

(Larsson, 2005:116-117). Vad det gäller vinjettmetodens reliabilitet anses den generellt sett 

vara god då samtliga IP ställs inför samma omständigheter. Ett sätt att ytterligare förstärka 

reliabiliteten är att upprepa mätningen så kallad test-retest (Jergeby, 1999:30-31).  
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Triangulering 
En av postpositivismens utgångspunkter är att den är öppen för komplexa former av 

triangulering. I vår undersökning har vi använt oss av teoritriangulering, genom att använda 

oss av flera teorier i analysen. Syftet med att använda flera teorier är att öka 

tolkningsrepertoaren och få en mångfasetterad bild av fenomenet (Larsson, 2005:112). 

Triangulering i en kvalitativ undersökning stärker såväl validitet som reliabilitet då fenomenet 

analyseras utifrån flera aspekter (Larsson, 2005:117). 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten inom kvalitativ forskning är relativt liten då man arbetar med små eller 

icke slumpmässiga urval. Det man kan göra är försiktiga uttalanden om att resultaten kan 

gälla för liknande men inte identiska situationer (Larsson, 2005:118). Likaså gäller 

föreliggande studie. Vår studie har genomförts i ett litet kommunurval och dess resultat är inte 

direkt generaliserbart till den öppna missbrukarvården i landets kommuner i allmänhet.  

Etiska reflektioner 
Vår undersökning har inte inneburit några etiska dilemman. Ett slags tyst samtycke till att 

delta i studien har öppenvårdsmottagningarna givit då de har ett uttalat intresse av att 

undersökningen görs samt att de själva avsatt tid för att ta emot oss för intervju. Vad det gäller 

konfidentialitet och känslig information så förekommer inte det i nämnvärd utsträckning då vi 

undersöker mottagningarnas, och inte enskilda socialsekreterares bedömningar. För att 

säkerställa att vi har uppfattat IP korrekt har de givits möjlighet att läsa de transkriberade 

intervjuerna innan dessa analyserats. Undersökningen kommer att skickas till 

öppenvårdsmottagningarna när den är färdig. 

Fördelar och begränsningar med undersökningen 
Fördelarna med den kvalitativa metoden är att IP ges möjlighet att med egna ord och i sin 

egen takt besvara frågeställningarna. Utrymme finns även för följdfrågor och tydliggöranden. 

Nackdelar är att den ger en stor mängd data. Samspel och personkemi mellan undersökare och 

IP är svårt att kontrollera och kan inverka på resultatet.  

 

Vinjettmetodens styrka är att man undviker etiska dilemman. Metoden ger därtill ett gott 

diskussionsmaterial kring fortsatta samtal om bedömningskriterier. I övrigt kan 

vinjettmetoden ge ett gott jämförelsematerial. Nackdelarna med denna metod är att om 

vinjetten är slarvigt konstruerad faller undersökningen då bedömningar blir svåra att göra. 
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I efterhand har vi sett att den teoritriangulering vi ämnade utföra i analysen ej var 

genomförbar fullt ut. Detta då vi under tolkningen av resultatet hade svårt att applicera flera 

teorier på samma fenomen. Den flerdimensionella bild vi hade för avsikt att skapa 

begränsades därmed. 

 

Att skriva en undersökning på uppdrag har sina för- och nackdelar. En engagerad och 

hängiven uppdragsgivare är en tillgång. Vår uppdragsgivare har bland annat gjort att vi har 

haft öppna dörrar till de berörda kommunerna och utgjort ett kunnigt bollplank. En nackdel 

med att skriva på uppdrag skulle kunna vara att uppsatsförfattare inte kan utforma sin 

undersökning fritt. Att vara två uppsatsförfattare har också sina för- och nackdelar. Att ha en 

kollega att diskutera tankar med är konstruktivt och tryggt. Nackdelen är att vissa moment blir 

mer tidskrävande. 

Tidigare forskning 
Uppsatsförfattarna har haft svårt att hitta tidigare forskning som direkt går att jämföra med 

föreliggande studie. Vi har därmed valt att utgå från vår metod, vinjettmetoden. Det finns ett 

antal vinjettstudier att tillgå men endast ett fåtal av dessa rör missbruk. Vi har ändå valt att 

även redovisa delar ur de andra vinjettstudierna, som i viss mån har relevans för vår studie. 

 

I ”Nya sociallagarna: med kommentarer” framgår att SoL 5:9 föreskriver att socialnämnden 

är skyldiga att motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel även om 

den enskilde individen inte uttryckt önskan om hjälp. Att invänta ett LVM (Lage om vård av 

missbrukare i vissa fall) eller LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) är inte 

att rekommendera. Vården ska planeras i samråd med den enskilde. En behandlingsplan ska 

upprättas och följas. Om den enskilde bryter mot denna ska socialtjänsten reagera och aktivt 

motivera till ett nytt försök. Det är därtill viktigt att den enskilde får flera 

behandlingsalternativ att välja emellan. Vården ska så långt som möjligt bedrivas under 

frivilliga former. Öppenvårdsinsatser är sannolikt inte tillräckliga för de mest utsatta och det 

är viktigt att de råder en balans mellan frivillig vård och tvångsvård.  
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Det minskade institutionsanvändandet har inte kompenserats med en utbyggnad av alternativa 

vård- och stödinsatser. Att anhöriga får stöd är viktigt och relevant, särskilt då barn till 

individer med missbruksproblem (Norström & Thunved, 2007: 137-138).  

 

Undersökningen ”Vad styr vårdvalen” (2005) avser att tydliggöra vilka klientegenskaper som 

predicerar de vårdval som görs. Bedömarens kön, utbildning, yrkeserfarenhet och de 

organisatoriska förutsättningar denne arbetar under beaktas. En diskussion förs om strategier 

för att uppnå vettiga bedömningar samt att tydliggöra vilka metoder som är viktiga och 

effektiva i syfte att förbättra arbetet. Vilket medel som missbrukas har betydelse i det 

avseendet att intravenösa missbrukare får de mest ingripande och kostsamma insatserna. 

Relevant är att rusmönstret är viktigare än medlet i sig. Vidare tycks yngre personer 

prioriteras framför äldre (Blomqvist & Wallander, 2005:55-56, 122-123). Bedömarens 

ideologiska uppfattningar om missbruk tycks därtill ha betydelse (Blomqvist & Wallander, 

2005:92-93). Vad gäller bedömarens yrkeserfarenhet, arbetssätt eller huruvida standardiserade 

bedömarvariabler används tycks det inte ha en direkt betydelse på valet av insatser (Blomqvist 

& Wallander, 2005:103). Vad som däremot inverkar är den organisatoriska strukturen på 

arbetsplatsen det vill säga tillgängliga behandlingsresurser, riktlinjer och traditioner 

(Blomqvist & Wallander, 2005:117-118).   

 

”Socialtjänstbaserad missbrukarvård” (2004) är en kartläggning av missbrukarvården inom 

FoU Nordvästområdet med syftet att söka övergripande kunskap om hur kommunerna 

organiserat sin missbrukarvård (Arnsvik, 2004:1). Huvudprincipen för mottagningarna är att 

insatser i första hand ska erbjudas på hemmaplan, inom olika öppenvårdsprogram (Arnsvik, 

2004:8). Kommunerna erbjuder ett brett spektrum av insatser. Storleken på kommunen styr 

bredden av insatser (Arnsvik, 2004:11).  

 

Studien ”Åt var och en vad hon behöver” (2004) syftar till att belysa hur behovsbedömningen 

och val av insatser görs inom den socialtjänstbaserade missbruksvården (Blomqvist & 

Wallander, 2004:15). Resultaten visar dels att klienterna erbjuds olika insatser, dels att det 

råder oenighet bland socialsekreterarna vad gäller uppfattningarna om vilken insats som bör 

erbjudas och hur valen motiveras (Blomqvist & Wallander 2004:77-78).  
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Analysen i rapporten tyder även på att det bland socialarbetare råder en betydande variation i 

synen på och attityderna till missbruk och missbrukare, vilket även har ett samband med 

benägenheten att erbjuda vissa insatser. Likaså menas att klientens egen uppfattning inte alls 

ges det utrymme som den enligt aktuell forskning borde. Rapporten visar även på avsaknad av 

professionell konsensus inom socialtjänstens missbruksvård, både vad det gäller 

behovsbedömning och val av insats, syfte med insats samt innebörd av centrala begrepp och 

termer (Blomqvist & Wallander, 2004:123). Undersökningen påvisar även en avsaknad av 

intern djupgående diskussion om bedömningar och insatser. Indirekt medför det att vilken 

insats en viss klient erbjuds vid enheterna avgörs av vilken handläggare denna tilldelas. 

Därmed ifrågasätts rättssäkerheten (Blomqvist & Wallander, 2004:123). Ett annat resultat värt 

att nämna är 12-stegsbehandlingens starka dominans i socialarbetarnas val av insats. Detta 

trots att denna metod varken ingått i den vidareutbildning eller handledning som 

socialsekreterarna erbjudits de senaste två åren, samt att socialsekreterarna inte heller 

betraktar missbruksproblematiken ur adekvat 12-stegsperspektiv (Blomqvist & Wallander, 

2004:79).  

 

Undersökningen ”Organisation, resurser och insatser inom offentlig narkomanvård” (2003) 

syftar till att, ur ett nationellt perspektiv, beskriva missbrukarvårdens verksamhet. Bland 

slutsatserna kan nämnas att missbrukarvården i relativt hög grad är specialiserad. Vad gäller 

resursutbudet förefaller detta vara relativt gott bland kommunerna. Drygt hälften av de 

deltagande kommunerna använder sig av systematiska bedömningsinstrument, dock inte som 

en genomtänkt strategi som omfattar både utredning och uppföljning av insatserna. 

Kommunerna förefaller samarbeta med landstingen i ganska hög utsträckning. Ett av de 

slutliga resultaten undersökningen visar på blir därmed att mindre kommuner är missgynnade 

och därmed torde ha svårigheter att upprätthålla ett kvalificerat arbete med missbrukare 

(Bryngelsson, 2003:5-6). 

 

Forskningsprojektet ”Tvångsvårdade missbrukare i hemlöshet” undersöker sambandet mellan 

att många hemlösa blir tvångsvårdade och att många tvångsvårdade missbrukare hamnar i 

hemlöshet efter LVM-vården. 
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En del av studien ”De kommer ut fräscha och fina – om tvång och hemlöshet” (2002) har 

genomförts som en vinjettstudie med representanter för ett antal bostadsbolag där dessa fått ta 

ställning till tvångsvårdade missbrukares möjlighet att få hyra en lägenhet. Vinjettstudien 

bekräftar svårigheten som föreligger för missbrukare att få en bostad efter LVM-vård. 

(Yohanes, Angelin, Giertz & Swärd, 2002:68).  

 

”Olika organisationsformer – olika bemötande?” (2001) är en studie vars syfte är att 

undersöka organisationsformens betydelse för bedömningar och bemötande av klienter med 

misstänkt alkoholmissbruk. Intresse har riktats mot socialarbetarnas vårdideologi, 

missbrukssyn, kön, ålder, yrkeserfarenhet och utbildning. Vinjetten beskrivs i åtta steg där 

missbruksproblematiken blir allt tydligare. I början råder stor samstämmighet emellan 

bedömningarna men ju mer information socialsekreterarna får desto mer skiljer sig besluten 

och resonemangen åt. Resultatet väcker frågor kring beslutsprocesser, huruvida det finns 

metoder och riktlinjer att stödja sig på och om det ytterst är den socialsekreterarens personliga 

erfarenhet som väger tyngst (Skogens, 2001:5-6). Vad gäller missbrukssynen utkristalliserar 

sig ingen enskild bakomliggande orsak. De två orsaker som anges oftast är uppväxtmiljö och 

individuella psykiska problem (Skogens, 2001:32). Inom de integrerade organisationerna talar 

man oftare om miljöfaktorer och inom de specialiserade talar man mer om alkoholmissbruk 

som en sjukdom (Skogens, 2001:32-38). En konsekvens av det är att en klient i stor 

utsträckning kan få olikartat bemötande och annan bedömning beroende på vilken tjänsteman 

denne möter. Ofta finns gemensam policys i kommunerna men den enskilde handläggaren 

arbetar ändå under stor frihet (Skogens, 2001:38). En annan tydlig slutsats är att 

socialsekreterarna oftast väljer att agera när det hänt konkreta händelser som exempelvis en 

LOB (Skogens, 2001:39). 

 

”Barnavårdsutredningar i sex kommuner – en vinjettstudie” (2000) är en utredning som har 

velat fånga hur socialarbetare bedömer en situation, värderar den information som ges och hur 

de tror att de kommer att agera. Studien fokuserar på om det går att urskilja olika 

arbetsmodeller och vad dessa i sådana fall innefattar. Det har undersökts om 

metodinriktningar kan ses i utredningarna och vad det får för konsekvenser för klienterna. Det 

man funnit är att gemensamma modeller på inget vis garanterar enhetlighet i arbetet. Inte 

heller enhetliga begrepp och enhetliga procedurer finns. Utredningar kommer att bedrivas 

olika beroende på var klienten bor och beroende på vem denne träffar.  
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Den oerhört viktiga frågeställning som då väcks blir hur likvärdig behandling, rättssäkerhet 

och möjlighet att påverka ska säkerställas (Östberg, Wåhlander & Milton, 2000:7-9).  

 

”Att välja vårdform” (1999) är en studie av fyra kommuners öppna alkoholvård. Syftet med 

denna var att belysa skillnader mellan socialarbetare i fyra kommuner vad gäller bedömningar 

av vård- och behandlingsbehov hos klienter med alkoholproblem, samt att belysa grunderna 

för dessa bedömningar (Ekendahl, 1999:10-11). 

I resultatet kan man utläsa att öppenvårdsutbudet varierade mellan kommunerna. Även 

socialarbetarnas syn på alkoholmissbrukets bakomliggande orsaker varierade, såsom 

alkoholberoende som sjukdom, uppväxtmiljön, sociala förhållanden samt genetiska 

förhållanden. Socialarbetarnas val av öppenvårdstyp påverkades framförallt av stabiliteten i 

klientens missbruks- och sociala situation. Av de olika öppenvårdsinsatserna var motiverande 

samtal den mest frekvent erbjudna insatsen (Ekendahl, 1999:13). Resultaten visar även att de 

övergripande ideologiska perspektiven bland socialarbetarna när det gäller behandling har 

viss inverkan på bedömningarna av klientens vårdbehov. I studien förs en diskussion huruvida 

socialsekreterarna tillämpar en bestämd vårdideologisk modell eller en helt individuell 

bedömning. Fördelar och nackdelar finns med båda modellerna. En bestämd vårdideologisk 

modell torde ha de fördelarna att varje klient bedöms på samma sätt samt att det finns en 

specifik teoribildning som styr arbetets genomförande. Nackdelen med en bestämd 

vårdideologisk modell är att man inte kan uppnå optimal behandlingseffekt eftersom ingen 

enskild behandling visat sig ge bättre resultat för alla typer av missbruk. Fördelarna med helt 

individuella bedömningar i klientarbetet är att det ger större möjligheter att matcha klienten 

till rätt behandling vilket i sig leder till bättre behandlingsresultat. Klienten ges även större 

utrymme till att få sin röst hörd. Riskerna med denna modell kan bli att urvalet av klienter till 

behandling blir godtyckligt och att så kallade ”hopplösa fall” nekas vård (Ekendahl, 1999:37). 

 

Vinjettstudien ”Att besluta om socialbidrag” (1995) har som syfte att studera variationer i 

beslut om socialbidrag i likartade ärenden. I studien har författarna lokaliserat tre relevanta 

och generella slutsatser värda att nämna. Den första slutsatsen innebär att det i landet 

förekommer stora oacceptabla variationer i besluten gällande socialbidrag. Faktorer som var 

individen är bosatt, bidragshandläggningens organisation, personalens belastning samt vilken 

handläggare klienten möter styr besluten i hög grad. Den andra slutsatsen visar på den vikt 

lokala normer har för beslutsfattande.  
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Med tanke på att det är önskvärt med mer likartade beslut över landet blir skulle en så kallad 

riksnorm vara ett viktigt instrument. Den tredje slutsatsen handlar om vikten av 

återkommande undersökningar och en mer aktiv intern diskussion inom yrkeskåren gällande 

dessa beslut (Hydén, Stenberg & Kyhle Westermark, 1995:38).  

 

I studien ”Socialtjänst i Sverige och England – några jämförelser” (1990) gjordes bland 

annat en vinjettstudie. Sammanfattningsvis menar författarna att resultaten visar på klara 

skillnader mellan de svenska och de engelska socialarbetarnas handläggning av ett identiskt 

ärende. Även i val av insatser skiljde länderna sig åt (Brunnberg, Soydan & Stål, 1994:109). 

 

Studien ”Beslut om socialbidrag i storstäder” (1990) berör enhetligheten i biståndsbesluten 

gällande socialbidrag. Slutsatser som dras är bland andra att det förekommer en variation av 

bedömningar såväl mellan kommuner som mellan enskilda handläggare. Likaså varierar 

arbetssätt, bidragsgrunder och bedömningar inom kommunerna. Studien fann inga samband 

mellan handläggarnas egenskaper såsom ålder och yrkeserfarenhet och de beslut de fattade. 

Avslutningsvis menar författarna att det för medborgarna måste betraktas som synnerligen 

otillfredsställande att biståndsbesluten varierar i så hög grad som studien påvisar (Gustavsson, 

Hydén & Salonen, 1990:46-47).  

Teoretiska perspektiv 
Vi har i valet av teorier använt oss av två huvudresonemang. Vi ville dels försöka utröna vilka 

teorier som är de mest tongivande, dels välja teorier som kan ses som eventuella motpoler till 

varandra.  

Socialkonstruktivism 
En grundtes inom socialkonstruktivismen är att inga handlingar är naturbestämda utan de är 

socialt konstruerade. Därmed är inte vissa handlingar naturliga och andra onaturliga. 

Upplevelsen av omvärlden är att betrakta som en social konstruktion, att vi ser en häst 

förutsätter att vi redan vet vad en häst är. Denna kunskap konstrueras socialt bland annat 

genom språket som vi tillägnar oss och lär oss att behärska när vi växer upp. Språket i sig har 

redan på förhand strukturerat verkligheten åt oss och är i sin tur över tid skapat av människor 

tillsammans (Berger & Luckman, 1979:51, Wenneberg, 2000:12). Socialkonstruktivismen 

skulle kunna delas in i fyra typer som gradvis blir allt radikalare. 
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1. Utgår ifrån att inget är naturligt givet – saker och ting skulle kunna vara annorlunda. 

2. Socialkonstruktivismen appliceras på komplexa och sammansatta företeelser som vi 

tar för givna därför att vi socialiserats in i dem – men även de skulle kunna vara 

annorlunda. 

3. Socialkonstruktivismen appliceras på kunskap. Vår kunskap om yttervärlden blir 

socialt konstruerad då vårt vetande struktureras av vårt språk. Språket kan aldrig vara 

ickesocialt eftersom dess syfte är att möjliggöra kommunikation och därmed 

förutsätter flera människor. 

4. Den fysiska verkligheten, naturen, är en social konstruktion och får sin form först då 

människor uppfattar den. Verkligheten finns som en massa men blir gripbar och 

formad först när vi skapar skillnader i den (Wenneberg, 2000:14). 

 

Utöver detta är verkligheten beroende av den position, tid och rum, som vi betraktar den 

utifrån. Den sociala kontexten påverkar därmed kunskapen enligt följande: 

 

1. Kunskap är socialt konstruerad eftersom kunskap uppnås med hjälp av språkliga 

begrepp och dessa i sig konstrueras socialt. 

2. Kunskap påverkas av den tidsanda som vid en given tidpunkt råder i ett samhälle. 

3. Genom tekniska apparater får vi kunskap om naturens detaljer. Apparaten är socialt 

konstruerad och kunskap blir därmed på ett vis teknikberoende vilket med 

nödvändighet begränsar kunskapen (Berger & Luckman, 1979:55-56, Wenneberg, 

2000:29-30).  

 

Inom socialkonstruktivismen menas därtill att verkligheten är en social ordning som ständigt 

konstrueras och omkonstrueras och där konstruktion är en medveten handling (Hübner, 

2001:32, Wenneberg, 2000:69-70). Berger & Luckman beskriver en helhetsteori om det 

sociala på tre grundstenar: 

 

1. Samhället är en mänsklig produkt. 

2. Samhället utgör en objektiv verklighet. 

3. Människan är en social produkt. 
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Dessa tre kopplas samman genom externalisering, objektivering och internalisering enligt 

följande: Människan har en naturlig benägenhet att skapa vanor. Dessa vanor externaliseras – 

det vill säga sprider sig till andra. Andra tar till sig dessa vanor – institutioner bildas. Ett 

samhälle består av en mängd sådana institutioner. Dessa är givna för ett litet barn och finns 

där oavsett denne vill det eller ej. En objektivering har skett, det vill säga verkligheten 

existerar oavsett individerna som befolkar den. Därtill finns verkligheten också inom 

individen – barnet internaliserar den sociala världens normer och blir därmed en social 

produkt (Berger & Luckman, 1979:78, Hübner, 2001:28-29, Wenneberg, 2000: 71-72). Inom 

socialkonstruktivismen menas utöver detta att kunskap om verkligheten bestäms av 

irrationella och sociala faktorer så som makt och intressen (Wenneberg, 2000:81). Makt i 

samhället innefattar även makten att styra socialisationsprocesser och även makten att 

producera verklighet (Berger & Luckman, 1979:140). 

 

Social kontroll i ett samhälle springer i mångt och mycket från institutionerna. Därifrån 

signaleras normer för vårt handlande vilka människan därför anpassar sig efter och tar för 

givna. Institutionerna blir därmed en av de viktigaste grunderna för att upprätthålla den 

sociala ordningen, såväl det normala som det avvikande tydliggörs därmed (Hübner, 

2001:31).  

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vägs samhälle och kultur in i synen på missbruk och 

beroende. Risken för att utveckla ett missbruk är en produkt av en samhällelig acceptans av 

stor alkoholkonsumtion i kombination med den enskilde individens biologiska/psykologiska 

sårbarhet. Inom socialkonstruktivismen menas att ett accepterat drickande påverkas i allra 

högsta grad av traditioner och normer vilka i sin tur samverkar med klass, kön, ålder och 

samhällstyp. Även synen på dem som dricker utöver de accepterade vanorna växer fram på 

liknande sätt och påverkas av dessa faktorer. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet 

medför det att etiketterandet av människor som missbrukare är ett sätt att upprätthålla de 

maktordningar som råder (Andersson, Florell & Samuelsson, 2004:25).  

 

Sjukdomsbegreppet 
Att alkoholism och narkomani, eller snarare beroende (socker, spel, sex och så vidare), är en 

sjukdom är en ståndpunkt som idag företräds av den så kallade 12-stegsrörelsen. Rötterna till 

denna uppfattning hämtas från Jellineks bok ”The disease concept of alcoholism” som gavs ut  
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1960. Sjukdomsbegreppet fick sitt stora genombrott i mitten på 90-talet i Sverige då den 

numer kända Minnesotamodellen lanserades. Sjukdomsbegreppet går ut på att vissa individer 

har medfödda fysiologiska skillnader, en större känslighet (”allergi”) gentemot alkohol. 

Denna känslighet gör att dessa individer reagerar annorlunda på alkohol och att de utvecklar 

ett så kallat ”sug” vilket leder till ett okontrollerat drickande. Dessa omständigheter är för 

alltid konstanta det vill säga sjukdomen är kronisk, progressiv och i förlängningen dödlig. Det 

enda sättet att hantera denna ”allergi” är total avhållsamhet. Individen kan inte klandras för 

sitt drickande, det är en sjukdom individen lika lite kan rå för som diabetes eller cancer. 

Däremot betyder det inte att individen tilldelas ansvarsfrihet utan dennes skyldighet är att ta 

hand om sin sjukdom med hjälp av det stöd samhället har att ge. Den positiva konsekvensen 

av att samhället ser alkoholism som en sjukdom blir uppfattningen att alkoholisten har rätt till 

hjälp (Blomqvist, 1999:13-16). 

 

Alkoholism ses som helt oberoende av bakgrund, miljö, ras, kön eller social status. 

Sjukdomsbegreppet är omtvistat och en kritisk strömning menar att genom att se på 

alkoholism på detta sätt så stämplar man och därmed stigmatiserar individen. Att tala om 

alkoholism som en sjukdom vars enda botemedel är avhållsamhet kan också enligt vissa 

skrämma individer från att söka hjälp, då total avhållsamhet kan kännas otänkbart. Andra 

menar å andra sidan att sjukdomsbegreppet befriar individen från viss skuld och skam och att 

det underlättar ett beslut om att ta tag i sin situation (Fingarette, 1989:2-4). En annan tydlig 

konsekvens av detta synsätt blir att alkoholism eller narkomani inte är något man kan dra på 

sig genom att dricka mycket eller ta droger. Antingen finns sjukdomen där eller inte 

(Andersson, Florell & Samuelsson, 2004:22).  

Inlärningsteoretiskt perspektiv 
Redan på 1960-talet började behavioristiska forskare visa på resultat som gav stöd för att 

Jellineks kontrollförlustbegrepp saknade objektivt stöd. Forskningsresultaten påvisade att 

alkoholister kan avstå från att dricka alkohol om alternativen är tillräckligt attraktiva. 

Forskningen låg sedan till grund för en snabb utveckling av behavioristiska studier om 

alkoholkonsumtion. I slutet av 1970-talet hade ett kognitivt, inlärningsteoretiskt perspektiv 

etablerats. Det som forskarna kommit fram till var just att individer med olika grad av 

alkoholkonsumtion, beroende på situationen, hade förmågan att variera sin 

alkoholkonsumtion. Ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv beror alkoholistens drickande inte 

på bristande kontroll, forskarna hävdar istället att om en person intar alkohol på ett skadligt  
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sätt så kan det tolkas som ett resultat av miljömässiga betingelser (Bergmark & Oscarsson, 

1999:34-35). Inom inlärningspsykologin ser man alkohol- och drogproblem som ett antal 

likartade beteenden som utlöses av föregående händelser, efterföljande händelser, ramfaktorer 

och tillgängliga alternativ. De vanligaste exemplen på förgående händelser är sociala stimuli 

och som efterföljande händelser ses bland annat de positiva effekter som drogen har. Med 

ramfaktorer avses de sammanhang drogbruket innefattas i och som ofta förstärker föregående 

och efterföljande händelser. Tillgängliga alternativ handlar i stort om att individen behöver 

skaffa sig redskap för att undvika och avleda drogen (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). 

Alkoholkonsumtionen i sig ses som ett mänskligt beteende bland alla andra där förklaringarna 

söks inom ramen för generella modeller om hur mänskligt beteende uppstår och förändras. 

Denna modell har sitt ursprung i det kognitiva stimuli-respons tänkandet och har sedan 

utvecklats mot en form av social inlärningsteori där man skapat en feedbackmodell. 

 

Förenklat innebär denna feedbackmodell att individens beteende styrs av omgivande stimuli 

som denna till viss del kan påverka själv. Individen tillskrivs därmed viss kontroll över de 

faktorer som påverkar dennes beteende, grundat på inlärda eller väntade effekter av vissa 

handlingar. Genom inlärningsteorin uppstår förklaringen till att synen på alkoholproblem 

förflyttats från sjukdomsförklaring till att innefatta vardagslivets komplexa sociala situationer 

(Bergmark & Oscarsson, 1999:36-37).  

 

Såväl sjukdomsbegreppet som det inlärningsteoretiska perspektivet utgick från resonemang 

kring alkoholberoende men är idag fullt applicerbara på även andra substanser/beteenden 

såsom narkotika, spel och sex. 

Resultat och tolkning 

Inledning 
För att öka överskådligheten presenteras våra resultat från intervjuerna och relevanta delar av 

förstudien på följande vis. Varje kommun redovisas separat. Som en introduktion presenteras 

varje kommuns öppenvårdsmottagning kortfattat. Därefter sker en tematisk redovisning 

innehållande belysande citat. En tolkning knuten till teorierna görs på varje kommun gällande 

tema 1 och 2. Tema 3 och 4 analyseras sedan gemensamt för samtliga kommuner. 

Avslutningsvis görs en sammanfattande analys av samtliga kommuner kopplad till aktuell 

forskning där vår ambition är att besvara de frågeställningar studien inleddes med. 
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Våra fyra teman är: 

• Tema 1 - Vinjetten Janne. 

Under detta tema redovisas hur kommunerna beskrivit vilka insatser de 

ansett vara lämpliga för Janne.  

• Tema 2 - Resursutbud och definition av vissa insatser. 

Här redovisas kommunernas resursutbud samt ges en beskrivning av vissa 

insatser. 

• Tema 3 - Tankar om missbruk. 

I detta avsnitt presenteras mottagningarnas grundläggande tankar om bland 

annat orsaker till missbruk, hur drogfrihet ska upprätthållas och vad 

behandling är. Dessa begrepp analyseras enskilt. 

• Tema 4 - Övriga centrala begrepp. 

Avslutningsvis presenteras mottagningarnas tankar kring fem centrala 

begrepp, bland annat utifrån de skalor mottagningarna fick fylla i under 

intervjun (se Bilaga 5). Utifrån mottagningarnas sammantagna definition av 

begreppen görs en analys. 

Ekerö kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Fyren på Ekerö vänder sig till vuxna och ungdomar över 13 år med en beroendeproblematik 

gällande alkohol, tabletter eller narkotika. På mottagningen arbetar socialsekreterare och 

sjuksköterskor samt en konsultläkare. Mottagningen har personal utbildad i KBT (Kognitiv 

beteendeterapi) och MI (Motiverande samtal). 

Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Janne kommer till mottagningen på remiss från socialtjänsten på grund av LOB:arna (Lag om 

omhändertagande av berusade personer m.m.). Janne skulle sannolikt bokas in för en tid hos 

psykiatrikern. Läkaren träffar sedan Janne tillsammans med någon av kontaktpersonerna från 

mottagningen för en medicinsk och psykiatrisk bedömning samt en översyn av missbruket. Då 

Janne troligtvis lider av en depression till följd av den obearbetade sorgen, som i sin tur lett 

till missbruket, kan han behöva få komma vidare till en psykiatrisk mottagning. Ett villkor för 

att kunna bli aktuell hos psykiatrin är en tremånadersperiod av drogfrihet. I ett tidigt stadium 

görs ASI.  
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Därefter erbjuds Janne samtalskontakt och kurativt stöd parallellt med bearbetning av 

missbruket. Stöd- och återfallsprevention erbjuds både individuellt och i grupp. Vad gäller 

värktabletterna måste bedömningar göras även där. Alkoholen är att betrakta som huvuddrog. 

På ett tidigt stadium tas blodprov och urinprov för såväl alkoholen som drogerna. Mediciner 

så som Antabus, Campral eller Revia kan sättas in för alkoholen. Mottagningen kommer att 

vara observant på en eventuell psykos framkallad av cannabiset som kombineras med alkohol. 

Janne erbjuds jagstärkande samtal med fokus på villighet, tillit och motivation. All behandling 

inleds med tre bedömningssamtal. Därefter görs en strukturerad behandling upp med en 

förändringsplan. I denna sätts mål och delmål upp. Relevant i bedömningen av Janne var att 

han reagerade så starkt när flickvännen satte gränser. Janne signalerar ångest, ensamhet och 

utanförskap. Flickvännen utgjorde hans ram och när hon försvann rasade allt. Förutsatt att 

Janne vill kan CRA (Community Reinforcement Approach) bli aktuellt för de anhöriga. 

Jannes ekonomi och boendesituation kommer handläggaren på socialtjänsten att arbeta vidare 

med. Om Janne hade injicerat amfetamin hade man även beaktat smittrisken och ytterligare 

förstärkt observansen kring eventuell psykos. MI skulle också bli ännu mer tillämpligt. 

Ambivalenskors kan användas för att tydliggöra för Janne hur hans situation ser ut och vilka 

alternativ som finns. Arbetet och samtalen skulle bedrivas med öppna frågeställningar, skalor 

och mätinstrument. Relevant är att det tar upp till tre-fyra månader innan det går att avgöra 

om en individ är nåbar och mottaglig för det mottagningen har att erbjuda eller om andra 

alternativ måste till.  

Tolkning av vinjetten Janne  
Det mest centrala i Ekerös resonemang är den återkommande kopplingen till Jannes psykiska 

ohälsa. Mottagningen hänvisar till obearbetad sorg, depression, ångest och eventuell psykos. 

Det allra viktigast är att Janne kommer till rätta med detta genom en psykiatrisk kontakt. Det 

är därtill denna ohälsa som har lett till Jannes missbruk av alkohol, som bedöms vara 

huvuddrogen. Alkoholmissbruket leder i sin tur till vad skulle kunna beskrivas som en 

normförskjutning och ett intag av cannabis och amfetamin. Enligt ett inlärningsteoretiskt 

perspektiv kan man då se att bilolyckan kan ses som en utlösande faktor (föregående 

händelse/stimuli) och att Janne i det traumat hittar en ångestreducerare i alkoholen och 

tabletterna (efterföljande händelse). Mottagningen kommer att arbeta för att ge Janne andra 

tillgängliga alternativ för att hantera ångesten. Vi tänker då på de olika samtalskontakterna 

han erbjuds (Johansson & Wirbing, 2006:75-78).  



 26

Inom socialkonstruktivismen menas att ingenting är naturligt eller givet vilket innebär att 

missbruka eller psykisk skörhet är en språklig etikett som samhället skapat och tillskrivit 

individen. Dessa etiketter är bland annat produkten av makt, position, tid och rum. Berger & 

Luckman menar att vanor och värderingar skapas av människor. Vanorna sprids och bildar 

institutioner som i sin tur skapar samhället. Samhället formar sedan individen. En 

socialkonstruktivistisk analys blir då att Janne genom sitt missbruksbeteende ställer sig 

utanför vedertagna vanor och värderingar. Socialarbetaren, som besitter en maktposition 

gentemot Janne, har då möjligheten att tillskriva honom en identitet som missbrukare. Det 

intressanta blir då att innehavaren av makten i detta fall väljer att tillskriva Janne en annan 

identitet, det vill säga psykiskt skör. Detta torde leda till en identitetsförvirring för Janne 

vilket sannolikt underlättar maktutövandet. Maktutövandet förstärks även genom de legitima 

kontrollfunktioner som maktinnehavaren (socialarbetaren) besitter i form av urinprov- och 

blodprovtagning (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:71-81).  

Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Ekerös öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: Kognitiva 

samtal, CRA, Motiverande samtal, Stödsamtal, Återfallsprevention, Träffar anhöriga, 

Klientbesök utan tidsbeställning/remiss, Sjuksköterska, Psykiater, Urinprovstagning, 

Utandningsprovtagning, Rådgivningstelefon för klienter/anhöriga, Länkning till andra 

behandlingsinsatser, Samarbetar med/hänvisar till frivilligorganisationer.  

 

CRA är en metod som mottagningen arbetar med och som används för att stärka nätverket 

kring individen. Stödsamtalen som bedrivs är det mest fria som görs på mottagningen och de 

kan se väldigt olika ut. Viktigt är att låta förändringsprocessen ske långsamt.  

Mottagningen arbetar mycket kognitivt i återfallspreventionen bland annat genom att 

ifrågasätta de föreställningar om verkligheten som individen har. Patienterna får också mycket 

hemuppgifter. 

 

”Det är ju inte tonen i sig som gör musik utan det som händer emellan tonerna.” 

 

Uppgifterna berör exempelvis vad som triggar individen och hur rädsla styr individens liv. I 

samtliga åtgärder och program återspeglas synen att kraften finns hos individen oavsett om 

denne tror det eller ej. Arbetet fokuserar på det friska hos individen. 
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”Du kan behöva se något elakt som du i alla fall INTE är, pedofil eller mördare eller vad som 

helst. Och sen se diskrepansen där så växer det fram en ny siluett på vem man är.” 

Tolkning av resursutbud och insatser 
Reursutbudet på Ekerö utmärker sig särskilt genom CRA och i de, i flera moment, 

återkommande hemuppgifterna. Dessa insatser pekar mot att individen kognitivt måste lära 

om, känna igen gamla tankemönster och få nya redskap att hantera med- och motgångar. 

Detta anser vi gå väl i linje med inlärningsteoretiska tankegångar, vilka talar om ett slags 

stimuli-responsförhållande hos missbrukare (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). Denna teori 

går på sätt och vis stick i stäv med de tankegångar som är centrala inom sjukdomsbegreppet, 

vilket menar att missbruk är ett utslag av en allergi som finns hos individen från början och 

vars enda lösning är total avhållsamhet. Att lära sig dricka socialt är omöjligt enligt denna 

teori. Detta blir då intressant då Ekerö, som samtidigt har en framträdande inlärningsteoretisk 

ansats, även har en inriktning mot 12-steg i form av hemuppgifter, att målsättningen är 

livslång total avhållsamhet samt att AA/NA-mötena (Anonyma Alkoholister/Anonyma 

Narkomaner) är ”livsviktiga och att betrakta som ett arbete” (Blomqvist, 1999:13-16). 

Mottagningens tankar om missbruk 
Missbruk kan definieras som när en patient har börjat med vanor som är destruktiva.  

 

”När man tar till droger och alkohol som ett slags säkerhetsbeteende för att kunna leva sitt 

liv just då, vare sig man vill eller inte. ” 

 

Ingenting annat är viktigt längre, enbart drogen, och individen går emot sina normer och 

principer. Utöver det är mängden alkohol relevant. Vad gäller narkotika kan man inte prata 

om ett socialt bruk då det alltid är kriminellt att inta droger. Det betyder dock inte att alkohol 

är mindre farligt.  

 

”Hjärnan blir kidnappad. Alltså dom tänker ju inte normalt.” 

 

Orsaken till missbruk är en kombination av genetik och de sociala omständigheter som råder 

kring uppväxten. Personliga tragedier, arbetslöshet, statusförlust, stress, sömnproblem och 

skilsmässor är vanliga bakomliggande orsaker. Drogfrihet i sin tur skulle kunna förklaras som 

när en individ kommer till insikt och gör en beteendeförändring.  
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Denna kan bestå i att individen har lärt sig nya färdigheter och fått nya verktyg och tekniker. 

Individen går emot de gamla känslorna och bryter ner och tittar på sitt beteende, så kallade 

KBT-omstruktureringar. Drogfriheten stöds också av hemuppgifter. 

 

”Ta bara vårt visitkort som är grönt på en sida och rött på den andra, som kallas stoppkort. I 

behandlingen så lär vi dom på den röda sidan ska man skriva det man varit med om som varit 

så skämmigt att du kanske varken vill visa oss eller dig själv. Det ska vara i plånboken så här. 

Och på andra sidan vad är det bästa med att vara drogfri. Massor med såna här enkla knep, 

som funkar i vardan. Så när man kör bil sen – grönt - det blir betinga!” 

 

Fundamentalt är att ha livslång avhållsamhet som mål. Det går inte att lära sig att dricka 

socialt. Viktigt för drogfriheten är också att prata om vad som händer i kroppen, exempelvis 

PAA (Post Akut Abstinens). 

 

”AA-mötena som är livsviktiga liksom som ett arbete.” 

 

Behandling handlar om att hjälpa folk till förändring utifrån där de befinner sig, eller om 

medicinering. Avgörande är att individen förändras och får insikt. Det är också viktigt att få 

fram självkänslan. Det är behandling. Mottagningen arbetar mycket med KBT och MI och att 

se hela individen vilket underlättas med ASI. Handledningen ger ny kunskap liksom dialogen 

med läkaren och kollegor, beroendecentrums utbildningar, nyhetsbrev och litteratur inom 

området som köps in.  

Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp  
Stöd är allt det som patienten kan behöva, att vara ett hjälpmedel för patienten tills den kan ta 

egna initiativ. Motivation handlar om vad det är som driver en människa, tilltro och 

självkänsla. Matchning är mycket centralt och att betrakta som yrkets hantverk. För att kunna 

matcha klienten används hemuppgifter.  

 

”Så vi måste mäta som en skräddare. Verkligen! Innan vi syr, så att det inte blir one-size-fits-

all. Det är det som är charmen med jobbet. ” 
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Den tysta kunskapen är det som växer fram men även det som klienten besitter utifrån sin 

historia och erfarenhet. En nyckel till den tysta kunskapen är fantasin och att tänka i nya 

banor. Det evidensbaserade sociala arbetet är viktigt och något att hänvisa till i 

förändringsarbetet med klienten.  

Sigtuna kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Mottagningen vänder sig till personer över 18 år med en beroendeproblematik och/eller en 

social problematik. På mottagningen arbetar socialsekreterare. Mottagningen samarbetar med 

landstingets beroendemottagning men man är inte samlokaliserade. Mottagningen har 

personal utbildad i KBT och MI.  

Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Janne kommer till mottagningen på remiss från handläggare på vuxengruppen eller 

beroendemottagningen. Janne har då gjort en ASI. Ett första infobesök bokas med en eller två 

på mottagningen, handläggaren och Janne. Mottagningens verksamhet presenteras. Kontakten 

inleds med några undersökande samtal för att se var Janne befinner sig i beslutsprocessen. 

Ibland används ett underlag med skattningsfrågor och skalor. Centralt är vad Janne vill, att 

ställa frågor som hjälper honom att tänka, att utmana tankar om hur man tror att saker och ting 

är och att inte tala om vad han ska vilja.  

 

”MI-tänket är en grundfilosofi.”   

 

Om Janne är ambivalent inleds arbetet med att stärka motivationen så att Janne kan fatta ett 

beslut. Därefter hålls ytterligare ett möte med handläggaren där en arbetsplan med konkreta 

huvudmål och delmål fastställs. Återfallsprevention i grupp eller individuellt erbjuds förutsatt 

att Janne inte aktivt röker cannabis. Om Janne fortfarande röker arbetar man med MI kring 

cannabiset. Individuell återfallsprevention skulle kunna ges kring alkoholen där Janne uttalat 

ett beslut. Samtal förs kring tabletterna och Janne erbjuds medicinsk bedömning och 

nedtrappning. Janne kan därtill erbjudas Antabus, Revia eller Campral samt öronakupunktur. 

Den medicinska delen och den psykosociala delen är ett paket. Drogen styr vissa delar av de 

insatser som erbjuds men viktigare är i vilket skick individen är samt dennes inställning. Vad 

gäller Jannes boendesituation kan kommunens boendekedja bli aktuellt. Janne bör även ställa 

sig i bostadskö.  
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Vad gäller Jannes arbetssituation bör frågan om rehabilitering eller eventuell omplacering 

diskuteras med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen Rehab och Försäkringskassan. Om Janne 

inte har något jobb finns möjlighet till arbetspraktik och OSA-anställning (Skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare). Om Janne vill börja studera kan han stöttas i det. Janne erbjuds också 

gratis fysisk träning två dagar i veckan. Då Janne inte är pappa till sambons barn är det inget 

som det arbetas vidare med. Om Janne injicerat amfetamin kanske han hade varit i behov av 

mer än vad mottagningen kan erbjuda, exempelvis dagverksamhet och ett stödboende. Ett 

intravenöst missbruk är inte per automatik att betrakta som allvarligare. 

Tolkning av vinjetten Janne 
På mottagningen i Sigtuna är det mest framträdande att Janne och hans vilja står i centrum. 

Det är Janne som ska fatta besluten och om han är ambivalent så stärker man honom genom 

motiverande samtal mot att fatta beslut, oavsett vad detta beslut innebär. Vidare ser man att 

den medicinska och den psykosociala biten är delar av en helhet. Vilken typ av drog Janne 

missbrukar styr till viss del insatsvalen men mer relevant är individens skick och inställning. I 

vår tolkning av detta, och mot bakgrund av att Sigtuna tydligt uttalat att de arbetar enligt MI, 

så torde det inlärningsteoretiska perspektivet ligga som teoretisk grund för deras arbete. 

Genom att ställa öppna frågor och att inte tala om för Janne vad han vill eller behöver 

kommer man att få Janne att se andra tillgängliga alternativ till sitt handlande. Tanken på 

förändring måste komma från Janne själv. Janne blir därmed inget offer utan man arbetar för 

att medvetandegöra hans kontroll (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). Inom 

socialkonstruktivismen menas att det faktum att Janne har druckit skulle kunna ses som ett 

utslag av en psykologisk sårbarhet som funnits sedan tidigare, eller som uppkommit i och med 

olyckan. Det är också fullt naturligt att Janne är öppen med sitt myckna drickande men 

smyger med de andra drogerna då drickandet i vår kultur är socialt accepterat på ett helt annat 

sätt än att bruka droger är (Andersson, Florell & Samuelsson, 2004:25).  

Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Sigtunas öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: 

Kognitiva samtal, Motiverande samtal, Stödsamtal, Återfallsprevention, Träffar anhöriga, 

Arbetsträning, Budget- skuldrådgivning, Dygnsboende (HVB, Stödboende, Omvårdnad), 

Träningslägenhet, Försökslägenhet, Boendestöd, Samarbete med/hänvisning till 

frivilligorganisationer, Fysisk träning, Social träning. 
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Motiverande samtal genomsyrar mottagningens arbete. Vad gäller återfallsprevention bedrivs 

den både i grupp och enskilt. 

 

”Eller bara plocka tänket lite och ha på enstaka samtal om man inte riktigt är där.” 

 

Den sociala träningen handlar exempelvis om att ringa viktiga samtal, boka tider, ta tag i 

skuldsanering, vara med vid rättegångar och fika. De kognitiva inslagen utgörs av de 

lösningsfokuserade samtal man bedriver samt att man kan uppmana klienter att skriva dagbok.  

 

”Och stödsamtal det kan ju innefatta precis vad som helst, var befinner du dig idag och vad 

vill du prata om idag.”     

Tolkning av resursutbud och insatser 
Även i kommunens resursutbud återspeglas den tydliga teoretiska kopplingen till 

inlärningsteorin. Utmärkande för resursutbudet är MI-grunden i samtal och 

återfallsprevention. En annan utmärkande insats är det som mottagningen betecknar som 

social träning vilket kan innebära att gå och fika, träna och gå promenader. Dessa aktiviteter 

kan då ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv inverka på ramfaktorer. Att påverka och förändra 

de tidigare sammanhang där missbruket förekommit eller triggats igång, att våga vistas i en 

offentlig miljö bland okända människor utan att vara påverkad och att lära sig nya sätt att 

umgås socialt på (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). 

Mottagningens tankar om missbruk 
Missbruk av alkohol handlar om på vilket sätt du dricker och konsekvenserna av det. 

Mängden är mindre intressant. Vad gäller narkotika finns en laglig dimension där allt bruk är 

missbruk. Vissa droger får dock konsekvenser snabbare då miljön individen vistas i vanligtvis 

genomsyras av kriminalitet. Missbrukets orsaker är en kombination av arv och miljö där den 

senare är starkare. Drogfrihet och nykterhet handlar om förändring och grunden till all 

förändring är mötet. 

 

”AA pratar om att man kan vara spritfri och nykter. Och när man är nykter då har man inte  

bara valt bort alkoholen utan också ändrat sitt beteende”  
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För att upprätthålla drogfrihet och nykterhet är det viktigt att hitta något annat som individen 

är intresserad av, att inte bara ta bort utan lägga till. Ensamheten är en riskfaktor och ett stort 

problem. Behandling kan vara nästan vad som helst, det viktiga är att syftet och målet är 

uttalat. Gemensamma strategier och en gemensam värdegrund för mottagningen arbetas fram 

under handledning. En grundprincip och ett förhållningssätt på mottagningen är MI samt att 

utgå från vad individen vill.  

 

”Att påverka på ett icke-provocerande sätt.” 

 

Ett faktiskt krav är att 70 % av arbetsplanerna ska uppfyllas. De som uppfattas som 

behandlingsresistenta och som inte vill sluta dricka prioriteras bort. Ny kunskap inhämtas 

genom aktuell litteratur, via hemsidor, seminarier och FoU. Utbildningar som medför en 

kostnad beviljas sällan. Att ha samtal om människosyn, missbruk och alternativ i ärenden är 

viktigt då det kan påverka val och bedömningar.  

Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp  
Stöd kan vara en mängd olika saker men det avgörande är att det finns ett klart syfte samt att 

det fyller en funktion för klienten. Motivation finns hos alla, det viktiga är att lokalisera vad 

den enskilde individen är motiverad till. Matchning är viktigt och en del av arbetet. Att som 

professionell ta ansvar när personkemin är dålig då det annars drabbar klienten. Tyst kunskap 

är något som ackumuleras med åren och som kan förklaras med att man har något att basera 

sitt tyckande på. Den evidensbaserade kunskapen är fundamental då det är viktigt att veta 

varför saker och ting görs. 

 

”Och det är kanske därför jag tänker att det ligger inte så mycket status i att vara 

socialarbetare och det finns en orsak till det. Bland annat att man inte har jobbat 

evidensbaserat. Att man liksom flummat runt. Även om man inte har gjort det har man inte 

kunnat visa vad man har gjort. Och det säger sig självt att då får man den stämpeln.” 

 

Trenden med mer evidensbasering är positiv även om vissa saker är svåra att mäta.  



 33

Sollentuna kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Mottagningen vänder sig till ungdomar från 13 år och vuxna med missbruks- och 

beroendeproblem samt för deras anhöriga. På mottagningen arbetar socionomer, 

behandlingsassistenter och medicinskt och psykiatriskt utbildad personal (sjuksköterskor och 

legitimerade läkare). Verksamheten sker i samverkan mellan kommun och landsting. 

Mottagningen har personal utbildad i KBT, MI och nätverksarbete. 

Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Janne kommer till mottagningen på ett inskrivningssamtal, antingen via remiss eller att han 

söker sig dit själv. Helst ska både någon från socialtjänsten samt landstinget delta. Om Janne 

kommit dit från missbruksenheten är även den socialsekreteraren med. Målet med 

inskrivningssamtalet är att få en allmän bild av Janne vad det gäller missbruk, övriga 

symptom såsom sorg och nedstämdhet, anhörigproblematik och målsättning med kontakten. 

Janne informeras även om de insatser han kan erbjudas. Därefter utreds hans behov, genom 

ASI förutsatt att klienten kommer direkt till mottagningen. Om Janne kommer från 

myndighetssidan har ASI redan gjorts, men det är inte alltid mottagningen har tillgång till 

denna. Ingen ny ASI görs i dessa fall. Janne erbjuds stöd- och motivationssamtal samt 

drogtester med tanke på värktabletterna. Eftersom han har problem med värk i ryggen 

hänvisas han också till vårdcentralen. Janne lotsas till nyktra platser såsom AA och NA. 

Vårdplaneringsmöte med inblandade vårdgivare görs samt en hänvisning till andra 

myndigheter såsom bostadsförmedling och försäkringskassa. Janne erbjuds även att se över 

eventuella omskolningsmöjligheter. Sannolikt blir läkarbesök och medicinering kopplad till 

missbruket, likaså akupunktur mot suget blir aktuellt. Janne hänvisas även till korttidsboendet 

i kommunen och till arbetscentrum för arbetsträning.  

 

”Sen är han ju väldigt nära ung vuxen, i det spannet…det är viktigare att komma igång med 

någon form av arbetsträning, eller utredning eller omskolning, än vad det skulle ha varit om 

det hade varit en 45-åring”. 
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Jannes anhöriga skulle erbjudas anhörigsamtal, likaså styvsonen om modern tillåter det. 

Insatserna hade inte skiljt sig om Janne hade injicerat amfetamin enbart drogtester och 

hepatit- samt HIV-test hade tillkommit i planeringen.  

Tolkning av vinjetten Janne 
Mottagningen tar ett helhetsgrepp kring Jannes problematik. Därtill återkommer arbetet med 

både det privata och det professionella nätverket. Mottagningen lägger ingen uttalad vikt vid 

Jannes psykiska hälsa och ser heller inte det som nyckeln till problematiken. Intressant och 

anmärkningsvärt kan vara att man väljer att slussa Janne till ”nyktra platser” såsom AA/NA. 

Detta trots att mottagningen inte arbetar enligt sjukdomsbegreppet i övrigt. Detta skulle kunna 

medföra förvirring och rollkonflikt för Janne då budskapen han får kring sin problematik 

delvis blir motstridiga. För mottagningens del skulle det kunna undergräva det arbete man gör 

genom att Janne får budskap som kan ifrågasätta detta. Det går även att analysera 

mottagningens arbete med Janne ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi tänker då främst 

på hur Janne som klient konstrueras genom att man går igenom hans problematik så detaljerat 

(Wenneberg, 2000:12). Det är inte Janne som styr processen, inte heller han som har 

lösningen. Vad Janne har är problem och det behövs professionella för att bedöma, rangordna 

och lösa dessa. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses därmed en tydlig maktdimension 

i arbetet (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:71-81).   

Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Sollentunas öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: 

Kognitiva samtal, Motiverande samtal, Stödsamtal, Återfallsprevention, Träffar anhöriga, 

Klientbesök utan remiss, Arbetsträning, Urinprovstagning, Utandningsprovtagning, 

Rådgivningstelefon för klienter/anhöriga, Uppsökande arbete av tidigare kända klienter, 

Länkning till andra behandlingsinsatser, Samarbete med/hänvisning till frivilligorganisationer, 

Nätverksarbete. 

 

De kognitiva inslagen i behandlingen är framförallt återfallspreventionen där det förekommer 

en hel del lösningsfokuserad metod. Personalen har gått en utbildning i Motiverande samtal. 

Haschavvänjningsprogrammet mottagningen använder bygger på MI. Stödsamtalen är 

individuellt anpassade och kan handla om motivation eller vara mer kognitiva och arbeta med 

blanketter och instrument.  
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”Att man pratar om livet i stort, hur detta påverkar och hur kan man förändra, vad man har 

för mål. Jag tror alla våra samtal är en blandning av olika metoder”. 

 

Många stödsamtal handlar om eftertanke och att belysa hur olika livsområden hänger ihop och 

påverkar varandra. För att kunna ha samtal med klienten måste en relation byggas upp. 

 

”Utan relation kan du inte göra någonting”. 

 

Återfallsprevention sker enligt en manual som bland annat innehåller hemläxor och 

situationstest. Mottagningen arbetar även uttalat med klientens nätverk och har en systemisk 

grundtanke. Anhöriga har både möjligheten att få individuella samtal eller att gå tillsammans 

med klienten. Arbetsträning är ett sätt för klienten att slussas ut i arbetslivet. 

Tolkning av resursutbud av vissa insatser 
Utmärkande för Sollentunas resursutbud är bredden, det enda som saknas är någon form av 

12-stegsbehandling. Mottagningen arbetar även aktivt med klientens nätverk. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle just arbetet med nätverket kunna tolkas som att den 

sociala konstruktionen av klienten och dennes problematik ytterligare förstärks. Det skulle 

också kunna ses som att man stänger till bakdörrar då klientens identitet och problematik 

blottläggs för individens sammanhang och därmed blir mer definitiv. Utöver detta skulle en 

socialkonstruktivistisk tolkning kunna vara att ett nätverksarbete också medför en social 

konstruktion av att vara partner, barn, förälder, syskon och arbetsgivare till en människa med 

ett missbruk (Wenneberg, 2000:12). Resursutbudet har också återkommande kognitiva inslag 

bland annat i form av hemuppgifter och att förändra individens beteende, bli observant på 

stimuli-respons samt att påverka handlingsalternativ. Detta betyder att även 

inlärningsteoretiska inslag finns i resursutbudet (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). 

Mottagningens tankar om missbruk 
Allt bruk av droger är missbruk eftersom det är illegalt. Var gränsen går för att det ska kallas 

missbruk handlar om konsekvenser och när livsområden blir påverkade. Även mängden 

alkohol avgör när det blir ett missbruk, eller att individen inte har förmågan att säga nej. 

Orsakerna till missbruk beror både på socialt och genetiskt arv samt medfödd sårbarhet.  

 

”Det finns ett tomrum inombords som måste fyllas med någonting”. 
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Klienterna definierar drogfrihet som att de tagit bort den drog som de anser orsakat problem.  

För att upprätthålla drogfrihet/nykterhet är sysselsättning, försörjning och socialt umgänge 

viktiga delar. Där kan olika organisationer fylla en viktig funktion.  

 

”Känna att man ingår i ett sammanhang är viktigt. Ofta kommer man från ett sammanhang 

där det har förekommit väldigt mycket droger och man kan ju inte gå tillbaka till det 

sammanhanget”. 

 

Missbruksidentiteten kan vara svår att lämna. Enheten kan hjälpa till att hänvisa till platser där 

man kan hitta drogfria vänner. För den som har kvar någon form av nätverk är det viktigt att 

klienten är ärlig med vad denne gjort och att alla bakdörrar måste stängas. I viss mån handlar 

det även om social träning då många har sociala rädslor. Behandling innebär många saker, 

från olika typer av samtal till drogtester och uppsökande arbete.  

 

”Allt som leder till någon form av förändring är väl behandling”. 

 

Gemensamt för enhetens arbete är att man tror på förändring, att det är viktigt att visa respekt 

och att kunna sätta gränser. Det går inte att överta klientens ansvar, enbart att erbjuda hjälp på 

vägen. Gemensamma utbildningar, handledning och ärendedragningar är goda hjälpmedel på 

vägen för att skapa ett gemensamt förhållningssätt inom personalgruppen. MI, systemiska-, 

psykodynamiska och miljöterapeutiska metoder ligger till grund för arbetet. 

 

”Vi är ingen vindflöjel så där tycker jag, att vi påverkas så kraftigt av, om vi nu upptäcker de 

nya rönen. Det är inte alltid vi har tid att förskansa oss…utan det är mer en slump att vi råkar 

läsa om det i någon tidning”. 

 

Ny kunskap fås bland annat via mail och endagsutbildningar, men även klienterna ses som en 

kunskapskälla. Mer tid för gemensamma diskussioner är önskvärt. Tidigare erfarenheter och 

egna värderingar är faktorer som kan påverka de val av insatser som görs, likaså sådant som 

klienten överför och som man som professionell ofta är omedveten om. 
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”Vad hjälpsökande kan överföra. Jag tror inte vi alltid har koll på det. Det mottas ju olika 

hos var och en beroende på var vi själva kommer ifrån och vad vi varit med om och så”. 

Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp 
Stöd innebär att finnas till i förändring medan motivation är hjälp i själva förändringsarbetet. 

Motivation handlar om förändringskraft och drivkraft i förändringsarbetet.  

 

”Motivation innebär graden av vilja till förändring”. 

 

Graden av motivation varierar och kan ses som en cirkulär process i olika faser där 

ambivalens ingår. Matchning återkommer på olika nivåer och handlar om samspel, att passa 

in. Det kan även innebära intuition, att man matchar under ett samtal. Matchning börjar oftast 

redan på ärendedragningen. Tyst kunskap finns det gott om på mottagningen. 

 

”Som man inte kan sätta ord på, som man känner igen. Från tidigare ärenden, tidigare 

arbete, tidigare erfarenheter. Från sitt egna liv och från kollegor”. 

 

Evidensbaserat socialt arbete är viktigt idag, att utvärdera och mäta det man gör och se vilka 

instrument som ska användas. Det handlar om att kvalitetssäkra. Men det är svårt att mäta 

förändring. 

 

”Jag tänker på ASI, det är ju ett sånt instrument där man även följer upp. Det är ju ett sätt att 

inom forskningen se vad som faktiskt händer”. 

Solna kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Resurscentrum i Solna vänder sig till vuxna över 20 år med beroendeproblematik. På 

mottagningen arbetar socialsekreterare, sjuksköterskor och läkare. Landsting och kommun 

samverkar inom verksamheten. Mottagningen har personal utbildad i KBT och MI. 
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Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Initialt skulle Janne kallas till ett nybesök på beroendemottagningen där han får träffa en 

kurator och läkare. Detta för att både få en medicinsk och psykiatrisk bedömning men också 

för att skapa en helhetsbild kring missbruket, inför kommande insatser. Läkaren har möjlighet 

att föreskriva Campral eller Revia. Möjlighet finns till nedtrappning av de värktabletter Janne 

tar. Janne skulle därtill erbjudas samtalskontakt med kurator och kortare terapisamtal. Om 

Janne vill kan han lämna utandningsprov/urinprov en gång i veckan och i samband med detta 

kan han även få stödsamtal med sjuksköterska. Möjligheten finns även för Janne att delta i ett 

mer strukturerat program vilket mottagningen inte själva kan erbjuda utan då köper in. Jannes 

anhöriga skulle ha möjlighet till anhörigstöd och barnet skulle kunna delta i en barngrupp. 

Faktorer som ansågs viktiga i bedömningen i valet av insatser var Jannes sociala situation, det 

vill säga att han har ett nätverk. 

 

”Sen tror jag att vi överhuvudtaget gör så på den här enheten att vi tänker mycket på hans 

sociala nätverk och de är välkomna att delta mycket i den behandling vi erbjuder. De är 

viktiga”. 

 

Vilka typer av droger Janne använder var inte av så stor vikt, såvida han inte hade varit 

heroinist. Då hade man troligtvis gjort en annan bedömning. Ärendets gång hade sett likadant 

ut om Janne hade injicerat amfetamin, såvida inte förloppet verkat väldigt accelererande, då 

hade någon form av placering varit aktuell för att lugna ner situationen. Jannes ålder, 27 år, är 

en faktor som skulle ha kunnat påverka behandlingsinsatserna då han befinner sig på gränsen 

till att tillhöra gruppen för unga vuxna.  

Tolkning av vinjetten Janne 
Det Solna öppenvårdsmottagning tar fasta på i arbetet med Janne är att Janne har levt ett liv 

med en ordnad social situation och att han haft ett fungerande nätverk. Därtill har Janne 

kommit till mottagningen frivilligt och själv uttryckt en oro över sin alkoholkonsumtion. Om 

Jannes problematik hade uppdagats genom att någon anhörig eller annan istället kontaktat 

mottagningen hade arbetet blivit mer komplicerat eftersom Janne sannolikt saknat 

probleminsikt. Vidare bedömer mottagningen att de droger Janne använder är av lättare sort, 

vilket förbättrar prognosen och möjliggör öppenvård. Sammantaget talar dessa tre 

omständigheter för att Janne har goda förutsättningar att komma till rätta med sin situation. 
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Mottagningen kommer att ta ett helhetsgrepp kring Jannes situation med utgångspunkt från de 

behov Janne uttrycker. Relevant i arbetet kommer att vara arbetet med Jannes nätverk och att 

stärka och återupprätta det, vilket i sin tur kommer att stärka Janne. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas Janne som klient även här. En skillnad ligger dock i 

att Janne till viss del är med och skapar, bland annat genom att det han själv uttrycker får vara 

det som arbetet utgår ifrån. Vidare får Janne själv avgöra om han vill lämna 

urinprov/utandningsprov vilket förminskar den maktdimension som en socialkonstruktivistisk 

tolkning annars medför. Samtidigt återfinns dimensioner av makt framför allt i hur 

mottagningen väljer att resonera kring lätta och tunga droger, vilket uppvisar en delvis färdig 

social konstruktion av verkligheten som Janne inordnas i (Berger & Luckman, 1979:140, 

Wenneberg, 2000:81). Att dela upp droger i lätta och tunga uppvisar också det 

socialkonstruktivistiska resonemanget kring den sociala acceptansen av alkoholkonsumtion. 

(Andersson, Florell & Samuelsson, 2004:25).  

Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Solnas öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: 

Motiverande samtal, Stödsamtal, Träffar anhöriga, Klientbesök utan remiss, 

Rådgivningstelefon för klienter/anhöriga, Uppsökande arbete av tidigare kända klienter, 

Länkning till andra behandlingsinsatser, Samarbete med/hänvisning till frivilligorganisationer. 

 

MI är en samtalsform som öppnar upp till förändring och det finns en mall att gå efter där 

öppna frågor, skalor och ambivalenskors är viktiga delar. Metoden ses som en process i att få 

klienten att se möjligheter utan att väcka dennes motstånd. 

 

”Det beror ju så mycket på. Vad det är för klient och var han är, det kan ju vara så att han är 

motiverad till behandling den ena dagen och nästa gång man möter honom så är han inte 

det”. 

 

Stödsamtal är mer ostrukturerade samtal som utgår från klienten och vad denne behöver hjälp 

med. Mottagningen har fyra kuratorer med olika inriktningar. En kurator har Steg-2 

utbildning och kan erbjuda kortare terapisamtal.  

 

”Så att det kommer att finnas ett litet smörgåsbord”. 
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En samtalskontakt med kurator inleds med bedömningssamtal och därefter träffas man i en 

serie samtal. Klienten är med och bestämmer vilka områden som samtalen ska fokusera på. 

Mottagningens anhörigstöd innebär även det enskilt stöd av kurator. 

Tolkning av resursutbud av vissa insatser 
Centralt i resursutbudet i Solna är de olika former av samtal som mottagningen erbjuder. 

Innehållet i dessa samtal styrs till stor del av det klienten uttrycker behov av att arbeta med. 

Samtalen leds av kuratorer med olika inriktning vilka klienten matchas mot. Samtalens 

huvudsyfte är att få klienten att se möjligheter i sin situation, utan att väcka motstånd. En 

fortsatt viktig del är arbetet med nätverket vilket bland annat återspeglas i att även de anhöriga 

erbjuds anhörigsamtal hos kurator. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menas att Janne 

konstrueras av mottagningen och dess personal, om än i samråd med honom själv. I det 

moment av matchning som förekommer uttrycks den maktdimension som synsättet omfattar 

då det är personalen som vet vem Janne behöver träffa och därmed under vilka former 

samtalen ska bedrivas (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:81). I samtalen 

skulle också inlärningsteoretiska tankegångar kunna appliceras då samtalen skulle behandla 

under vilka omständigheter Janne dricker, vad som triggar igång drickandet och vad som får 

honom att avstå, med andra ord ramfaktorer, tillgängliga handlingsalternativ och stimuli-

responsförhållanden (Johansson & Wirbing, 2006:75-78).  

Mottagningens tankar om missbruk 
Missbruk av alkohol handlar om när bruket ger negativa konsekvenser. Vad det gäller 

narkotika är allt bruk missbruk eftersom det är förbjudet. Orsakerna till missbruk ses som 

individuella. Det handlar om genetiskt och socialt arv men också om en medfödd sårbarhet. 

 

”Fast det finns nästan alltid någon typ av övergrepp som kommer fram. Det behöver inte vara 

sexuella övergrepp, utan att föräldrarna har knarkat när man var liten och man blir 

bortglömd. Då är ju också det en typ av övergrepp”. 
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Mottagningen skiljer på drogfrihet och nykterhet men ser dessa som individuella begrepp. 

Generellt sett handlar drogfrihet om att inte ta några narkotiska preparat. Nykterhet är svårare 

att definiera eftersom alkohol finns överallt och är tillåtet. Drogfrihet och nykterhet måste 

vara något som kommer inifrån genom att klienten gör ett aktivt val. Klientens problembild 

och den behandlingsmetod klienten väljer att genomgå avgör också delvis begreppens 

innebörd. Om klienten exempelvis väljer att genomgå en 12-stegsbehandling blir innebörden 

total avhållsamhet.  

 

”Alltså där tror jag vi ser olika på varje klient, därför att det finns nog folk som kan gå från 

ett missbruk till ett bruk eller så, men det är rätt ovanligt. Sen finns det de som byter ett 

missbruk mot ett annat. Det behöver inte vara droger, det kan vara spel eller socker. Men då 

är man ju fortfarande inte fri från ett missbruk. Det är fortfarande något annat som styr ens 

liv”. 

 

För att upprätthålla drogfrihet/nykterhet behövs hjälp i form av stödsamtal och att följa upp 

det som händer och som klienten känner. Vad gäller behandling är det individuellt och kan 

innebära allt från socialkurativt stöd till terapi. Att matcha in klienten så att denne får 

önskvärd hjälp.  

 

”Det finns ingen trolleribehandling, man måste lägga upp det tillsammans med individen, så 

att denna får delta själv. Allas behov ser olika ut. Vi har inga favoritbehandlingar och vi 

älskar inga särskilda metoder heller”. 

 

En gemensam strategi på mottagningen är att personalen för en dialog sinsemellan för att ta 

del av varandras erfarenheter. Viktigt är också att respektive handläggare inte företräder och 

förordar en särskild metod. Mottagningen försöker hålla sig uppdaterad vad det gäller 

forskning och ny kunskap genom att gå på kurser, särskilt gällande metoder. Därtill förs 

många diskussioner kring sådant man hört och läst. Vad det gäller nya droger så är klienterna 

den bästa kunskapskällan. Handledning, konferenser och ärendedragningar bidrar till att skapa 

ett gemensamt synsätt, vilket i sin tur påverkar vilka insatser individen får. Faktorer som 

handläggarnas personlighet, ramavtal, ekonomi och riktlinjer inverkar även de på besluten.  
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Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp 
Stöd är ett individuellt begrepp som beror på hur situationen ser ut kring klienten. Det kan 

handla om att göra något praktiskt men även om terapeutiska samtal. Motivation handlar även 

det om var klienten är och vad han vill. Det handlar om att vilja förändra, och att våga tro på 

förändring, att vara hoppfull och att kunna bygga upp visionen om något friskare som kan 

förändra livet. Matchning innebär att utifrån individen hitta den bästa behandlingsmetoden, 

behandlingshemmet eller behandlaren. 

 

”Vi märker vid tillfällen när vi gjort för hastiga utredningar och tvingats hiva in någon 

någonstans så lyckas det i princip aldrig”. 

 

Tyst kunskap innebär en erfarenhet som kommer med tiden. En svårdefinierad kunskap som 

används hela tiden. Evidensbaserad kunskap är något som är modernt just nu. Men socialt 

arbete och en individs ”resultat” är svårmätt. 

 

”Vi har sagt att vi prioriterar ner mätandet och vägandet jämfört med det sociala arbetet. Vi 

ägnar oss åt det”. 

 

ASI däremot är ett viktigt instrument som påvisar bredden på problematiken hos klienten.  

 

”Vi är inte fientliga till alla metoder men vill heller inte överbetona deras vikt”. 

Sundbyberg kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Sundbybergs öppenvårdsmottagning vänder sig till vuxna över 18 år med 

missbruksproblematik. På mottagningen arbetar socialsekreterare, behandlingsassistenter och 

en sjuksköterska. Mottagningen har personal utbildad i 12-stegsmetoden, KBT och MI. 
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Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Initialt är det viktigt att Janne själv tar kontakt och uttrycker en önskan om förändring. ASI 

görs. Därefter etableras en kontakt för Janne med beroendecentrum som svarar för medicinsk 

bedömning, eventuell medicinering med Revia, Campral eller Antabus. Jannes sjukskrivning 

bör utredas. Sannolikt lider Janne av trauma eller posttraumatisk stress efter olyckan och en 

kontakt med psykiatrin för bearbetning av detta är lämpligt. Janne måste inför den kontakten 

sträva efter att vara drogfri. Vad gäller de värktabletter som Janne konsumerar så bör han 

trappas ur dessa. Haschavvänjningsprogrammet på Maria Beroendecentrum kan bli aktuellt. 

Janne kommer också att erbjudas öppenvårdens eget behandlingsprogram enligt 12-

stegsmodell. Programmet är på heltid och omfattar eftervård och återfallsprevention. Ett krav 

för att delta i programmet är att man har ett ordnat boende. Om Janne vill ha hjälp med sin 

boendesituation kan en placering på ett skyddat boende bli aktuellt och om det fungerar bra 

kan han gå vidare i boendekedjan. Detta boende sker under tillsyn och förutsätter att Janne 

följer de regler som gäller. Om Janne inte kan ordna arbete på egen hand kan han remitteras 

till Arbetscentrum för arbetsträning och praktikplatser i kombination med inskrivning på 

Arbetsförmedlingen. Inget uttalat nätverksarbete är aktuellt men en anmälan till barn- och 

familjegruppen kommer göras eftersom han har kontakt med barnet. Externa placeringar sker 

först efter att försök i öppenvård skett.  

 

”Man skickar inte bara iväg folk som en del tror kanske. Det gör man inte. Utan det är ju här 

dom måste fungera. Så det är nåt som kommer i sista hand.” 

 

Janne är att betrakta som ung och därmed prioriterad. Insatserna i öppenvården skiljer sig inte 

så mycket åt vad gäller ålder. Åldern är en viktigare faktor vid extern placering. 

 

”Den här killen om han är rätt ny försöker man ju erbjuda program och har ambitionen att 

han ska fungera igen. Han har ju en anknytning till arbetsliv och så där. Och det tycker jag är 

positivt och det tycker jag att man ska satsa lite mer, att bli självförsörjande och kunna betala 

skatt, än till exempel om man har sjukbidrag, även om det inte ska vara någon skillnad, att 

man kan satsa lite mera…” 
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Vilken typ av drog som personen missbrukar är inte avgörande för insatsen även om det kan 

komplicera och inverka på prognosen. Om Janne hade injicerat amfetamin hade situationen 

varit mer hopplös och gett en sämre prognos.  

 

”De lever i sina miljöer och håller sig till sitt och brukar inte hålla på. De är ju så aktiva att 

de inte liksom har tid nästan att vara här ungefär.” 

 

Om Janne injicerat amfetamin hade han sannolikt haft svårare att tillgodogöra sig insatserna 

vilket också beaktas. Ett missbruk av alkohol, hasch och tabletter är mer hanterligt och ger per 

automatik att Janne är mer etablerad i samhället.  

Tolkning av vinjetten Janne 
Initialt tycker Sundbybergs öppenvårdsmottagning att det är av yttersta vikt att Janne är den 

som tagit kontakten. Detta signalerar en vilja och en probleminsikt hos Janne. Vidare är Janne 

att betrakta som ung vilket gör att han är prioriterad. Janne har anknytning till arbetslivet 

vilket ses som positivt. I mottagningens arbete med Janne kommer man att ta ett helhetsgrepp, 

bland annat i form av psykiatrikontakt, medicinering och boende. Detta förutsätter dock, i alla 

steg, att Janne är drogfri. Mottagningen kommer inte att arbeta med Jannes nätverk. Den enda 

insats man möjligtvis gör är en anmälan till barn- och familjeenheten gällande att Janne 

eventuellt har kontakt med barnet. Detta resonemang blir då något motsägelsefullt då man 

samtidigt väljer att se Jannes kontakt med arbetslivet som en resurs. Detta tycks återspegla en 

inkonsekvent syn på nätverkets betydelse för individen. Vad gäller vilken typ av droger Janne 

använder uttrycker mottagningen att det är av underordnad betydelse. Mer intressant är 

huruvida Janne injicerar eller ej. Om Janne har ett intravenöst missbruk ger det per automatik 

en sämre prognos och större svårigheter för honom att tillgodogöra sig insatser. Även här blir 

resonemanget motsägelsefullt då mottagningen uttalar att missbruk av alkohol, hasch och 

tabletter är ”mer hanterligt” då de inte innebär att man förlorat sin sociala etablering 

fullständigt. Janne kommer vidare att slussas till kommunens eget öppenvårdsprogram, vilket 

är ett 12-stegsprogram. Intressant i tolkningen av Sundbybergs öppenvårdsmottagning är att 

den uttalade 12-stegspedagogik kommunen har, som återspeglas i återkommande krav på 

drogfrihet, går på tvärs med en socialkonstruktivistisk analys (Blomqvist, 1999:13-16). 
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Mottagningen har tydliga maktinstrument för att uppnå mål i arbetet med klienten. Särskilt 

tydligt blir detta då boendet, kontakten med psykiatrin och även i viss mån deltagandet i 12-

stegsprogrammet villkoras genom drogfrihet. Likt en dominoeffekt kan ett misslyckande med 

exempelvis boendet medföra att individen inte längre är välkommen till behandling och så 

vidare. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas klienten, bland annat genom 

mottagningens synsätt på droger. Att se ett missbruk som en sjukdom är för många människor 

ett stort steg och för vissa en omöjlighet. Sundbybergs kommun erbjuder 12-stegsbehandling i 

första hand till sina klienter, och i Jannes fall, utan att han uttalat varken en vilja eller en 

nyfikenhet på detta synsätt. Detta kan då ses som ett uttryck av både konstruktion och makt 

(Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:14, 81).  

Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Sundbybergs öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: 12-

stegsbehandling i grupp, Kognitiva samtal, Motiverande samtal, Stödsamtal, 

Återfallsprevention, Anhörigprogram, Träffar anhöriga, Klientbesök utan 

tidsbeställning/remiss, Arbetsträning, Sjuksköterska, Urinprovstagning, 

Utandningsprovtagning, Rådgivningstelefon för klienter/anhöriga, Budget- skuldrådgivning, 

Uppsökande arbete av tidigare kända klienter, Träningslägenhet, Försökslägenhet, 

Boendestöd, Länkning till andra behandlingsinsatser, Samarbete med/hänvisning till 

frivilligorganisationer. 

 

Det kommunala 12-stegsprogrammet bedrivs i grupper med fast intag och med en blandning 

av alkoholister och narkomaner. Programmet omfattar även eftervård och återfallsprevention 

och vänder sig också till anhöriga. De kognitiva samtal som bedrivs är de som sker i 

självhjälpsgrupperna och i de lösningsfokuserade inslag som finns i stödsamtal. MI handlar 

om att möta klienten där den är och om att försöka motivera denne till förändring. 

Stödsamtalen innebär att motivera till förändring, att diskutera ambivalens och utröna var 

individen befinner sig i processen. Arbetsträningen för individer som står utanför den 

ordinarie arbetsmarknaden sker på Arbetscentrum och går ut på att individen ska komma upp 

på morgonen och fungera på en arbetsplats, en sorts social färdighetsträning. Att sanera sin 

ekonomi genom budget- och skuldrådgivning är också möjligt. 
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Tolkning av resursutbud och vissa insatser 
Det mest framträdande i Sundbybergs resursutbud är den uttalade inriktningen mot 12-steg. 

Detta återkommer inte bara i det direkta behandlingsarbetet med klienterna utan också i 

återfallspreventionen och i arbetet med de anhöriga. I resursutbudet, och som en del av 

arbetsträningen, förekommer också något som man betecknar som social träning. En 

socialkonstruktivistisk analys av resursutbudet visar hur mottagningen konstruerar klienten, 

de anhöriga och synen på missbruk i stort. I och med detta konstruerande styr man tankar om, 

orsaker till och lösningar på missbruk och begränsar dessa till en enda. Det som blir intressant 

är att detta enda synsätt inte återspeglas hos mottagningen i övrigt, annat än i de 

återkommande kraven på drogfrihet (Wenneberg, 2000:14). Den sociala träningen skulle 

kunna ses ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv där man arbetar med tillgängliga alternativ och 

ramfaktorer (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). 

Mottagningens tankar om missbruk 
Missbruk handlar om konsekvenser som kommer stegvis. 

 

”Från att man tappar jobb och bostad och alltihop, liksom längst ner, till att man har 

baksmälla varje söndag förmiddag så att man inte orkar göra nånting.”  

 

Ofta är man mer socialt förankrad om man missbrukar alkohol än narkotika 

 

”Alkoholmissbrukaren kan bli drogfri men vill inte och heroinmissbrukaren vill men kan 

inte.” 

 

En annan skillnad är att alkohol är legalt. Vad gäller orsakerna till missbruk är det sannolikt 

en kombination av miljö och arv. Drogfri är individen om denne inte tar droger men vad 

gäller alkohol är gränserna mer flytande. Om individen går på metadon eller subutex är denne 

inte att betrakta som drogfri. Sysselsättning är viktigt för att upprätthålla sin drogfrihet och 

nykterhet. Att under en tid bo på skyddat boende med stöd av personal och gemenskap kan 

underlätta men individen måste ytterst göra jobbet. Begreppet behandling är ett felaktigt 

begrepp som kan ge fel associationer. 
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”Jag tycker att man ska använda ordet förändringsarbete istället. För behandling tror jag 

bland allmänhet eller många det blandar man ihop med somatisk vård. Man ligger på 

Radiumhemmet och får en massa slangar i sig och liksom är inaktiv. Men behandling i de här 

sammanhangen handlar ju mer om att man går en utbildning.” 

 

Individen måste själv vara aktiv och vilja få till en förändring. Resultatet av extern behandling 

är sällan varaktigt. Det är lätt att vara nykter på behandlingshemmet men svårigheten blir att 

komma hem till sin verklighet. De direktiv som råder inom öppenvården är att insatserna ska 

vara kostnadseffektiva, så bra vård till så låg kostnad som möjligt. Viktigt är att låta individen 

påminna sig om att det är denne som äger problemet som därmed har det yttersta ansvaret.  

 

”Vi kan erbjuda vissa verktyg, men vi kan inte trolla.” 

 

Att låta ansvaret stanna på individen kan även ses som en arbetsmetod. Ny kunskap fås 

genom FoU och CKP (Centrum för Kunskapsutveckling), seminarier och rapporter från 

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Vid val av insatser är motivationen hos individen 

avgörande.  

 

”Jobba med dom som har nån potential de andra får man väl lämna åt sidan så länge.” 

 

Det är också viktigt att ta fasta på individens friska bitar. 

Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp  
Stöd handlar om att jobba på att motivera till förändring, hitta praktiska lösningar och ge råd. 

Motivation handlar om att vilja göra ett försök till förändring, att medvetandegöra 

konsekvenser. Matchning är ett begrepp som kan beteckna processen av att hitta rätt insats 

som individen kan tillgodogöra sig. Tyst kunskap är en beteckning på allt man lärt sig och 

som man har i bagaget och som man kan använda sig av, ett slags erfarenhetsbank att ta stöd 

i. Att det sociala arbetet är evidensbaserat är viktigt och det är bra att forskning bedrivs. 
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Upplands-Bro kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Härnevimottagningen i Upplands-Bro vänder sig till vuxna och ungdomar som har problem 

med alkohol, narkotika och/eller tabletter. På mottagningen arbetar socialsekreterare, 

sjuksköterskor och läkare. Landstinget och kommunen är samlokaliserade. Mottagningen har 

personal utbildad i motiverande samtal (MI). 

Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Janne kommer till öppenvårdsmottagningen via remiss från vuxengruppen där han uttryckt ett 

hjälpbehov. En första kallelse görs till doktor och sjuksyster, där han bland annat får lämna 

urinprov. Janne erbjuds att komma till mottagningen och blåsa alkometer två-tre gånger i 

veckan på öppen mottagningstid om han tycker att det är ett stöd för honom. Janne erbjuds 

Antabus, Revia eller Campral. Oavsett vilken medicin Janne börjar med har man samtal 

fortlöpande kring hur det fungerar, dessutom förs samtal om värktabletterna. Då 

kombinationen av alkohol och värktabletter orsakat LOB:arna erbjuds Janne hjälp att dela 

medicinen. Vidare erbjuds Janne stödsamtal. Sannolikt skulle Janne därtill remitteras till 

allmänpsykiatrin för bearbetning av olyckan. Janne uppmanas och stöttas även i att aktivt 

söka bostad. Om boendesituationen blir akut finns jourlägenheter. Därtill bör 

Försäkringskassan involveras för att göra en rehabiliteringsplan kring eventuellt yrkesbyte. 

Även ryggskadans omfattning bör utredas, sjukgymnastik kan bli aktuellt. Janne kommer att 

lämna blodprov samt spontana urinprov för att styrka sin drogfrihet. Ett helhetsgrepp kommer 

att tas kring arbete, beroende och ryggskada eftersom Janne ”dricker på” dessa saker. Janne 

skulle erbjudas återfallsprevention. Flickvännen och brodern hänvisas till anhöriggrupper som 

Beroendecentrum har. Att Janne är ung inger hopp trots att han har en hel del problem. 

 

”Nu tycker jag att vi lider över huvud taget av att vi ser allvarligare på andra droger än 

alkohol över huvud taget. Men också att han inte heller känner sig lika klassad när han håller 

på med alkohol som man gör när man är narkoman. ” 
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Vilken typ av drog Janne använder kan delvis påverka insatserna. Om han använt amfetamin 

hade han fått komma och lämna urinprov två-tre gånger i veckan samt erbjudits lugnande. Att 

Janne bytt intagningssätt och injicerat skulle betraktas som en brytpunkt. 

Tolkning av vinjetten Janne 
Upplands-Bros öppenvårdsmottagning uttrycker vikten av att ta ett helhetsgrepp kring Jannes 

problematik. Problematiken beskriver de som en treenighet av ryggskadan, arbetet och 

beroende. Förhållandet mellan dessa faktorer är ingenting som läggs någon vikt vid utan 

arbetet bedrivs parallellt. De resurser och den hjälp som erbjuds kräver att Janne själv intar 

och stöttas i att ta en aktiv roll, vilket utmärker hur Upplands-Bro väljer att arbeta med Janne. 

Ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv kan man tolka att arbetet bedrivs för att tydliggöra för 

Janne att han inte är maktlös och att han har möjlighet att välja andra, tillgängliga, alternativ 

(Johansson & Wirbing, 2006:75-78). En faktor som Upplands-Bro har beaktat är Jannes ålder, 

vilken talar till hans fördel. Även den typ av drog som Janne missbrukar, och intagningssätt, 

är relevant då Janne själv sannolikt upplever sig själv mindre stigmatiserad då han missbrukar 

alkohol. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv går denna tanke väl ihop med resonemanget 

om att alkoholkonsumtion är en mer accepterad social företeelse än narkotikakonsumtion 

(Andersson, Florell & Samuelsson, 2004:25). Janne är inte den enda som berörs av 

maktfaktorn. I vår analys upptäcker vi att även mottagningen gör anspråk på makten. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man se mottagningens agerande som uttryck för makt. 

Dels genom att mottagningen besitter sanningen kring orsaken till Jannes missbruksproblem, 

vad Janne har problem med, (Janne uppfattar själv att han har problem med alkoholen, medan 

mottagningen anser att han därtill har problem med tablettmissbruk.) dels kräver man att 

Janne underkastar sig ett antal kontrollfunktioner i form av urinprov och blodprov. I 

förlängningen medför detta att mottagningen konstruerar Janne såsom de uppfattar honom, 

vilket förstärks genom de insatser han erbjuds och den kontroll som utövas. Detta skulle 

kunna leda till en identitetsförvirring för Janne då hans egen uppfattning om sig själv och sin 

problematik hamnar på kollisionskurs med mottagningens uppfattningar.  Relevant i 

sammanhanget är också att Janne redan från början står i ett beroendeförhållande till 

mottagningen då han har vänt sig dit för att få hjälp med sina problem. Även dessa två 

omständigheter förstärker möjligheten till att utöva makt (Berger & Luckman, 1979:140, 

Wenneberg, 2000:81). Intressant i sammanhanget är att mottagningen, trots det uttalade 

helhetsgreppet, väljer att utesluta att arbeta med nätverket. Detta blir särskilt intressant i den 

kommande analysen om resursutbudet.  
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Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Upplands-Bros öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: 

Motiverande samtal, Stödsamtal, Återfallsprevention, Träffar anhöriga, Klientbesök utan 

tidsbeställning/remiss, Urinprovtagning, Utandningsprovtagning, Rådgivningstelefon, 

Uppsökande arbete av tidigare kända klienter, Träningslägenhet, Försökslägenhet, Länkning 

till andra behandlingsinstanser, Hänvisar till/samarbetar med frivilligorganisationer, Sociala 

aktiviteter. 

 

Nyligen gick personalen en utbildning i motiverande samtal och de upplevde att utbildningen 

gav många ord för sådant de redan gjorde. MI används här främst på de klienter som de har 

långvarig kontakt med och som uppvisar osäkerhet inför behandling. Stödsamtal kan se 

väldigt olika ut beroende på var klienten befinner sig och kan handla om allt från praktiska 

saker i livet till hur klienten mår.   

 

”Och vi försöker vara två då i de flesta samtal för det tycker vi är en väldig kvalitet för oss 

och dom och för hela arbetsmiljön. Att man mår mycket bättre av att ha nån att bolla med 

både före och efter.” 

 

Att vara två i arbetet med en klient ger också andra möjligheter. 

 

”Vi kan använda varandra som svarta och vita också, om vi behöver det. Och kanske borde 

göra ännu mer. Där kissandet och blåsandet skulle dom som inte har samtal sköta i större 

grad. Så att vi inte behöver blanda in det här”. 

 

Återfallspreventionen bedrivs enligt Beroendecentrums manual. Med tiden har man frigjort 

sig allt mer från manualen och anpassat sig efter gruppen och deras behov. Ett krav för att få 

delta i gruppen är att personen för tillfället är nykter/drogfri. För den klient som inte passar 

eller trivs i grupp erbjuds individuell återfallsprevention enligt samma grunder.  

 

”Jag tror att egentligen kör vi delar av återfallsprevention i alla stödsamtal också förstås.” 
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Mottagningen tar emot klienter såväl utan remiss som utan tidsbeställning. Upp till fem 

samtal erbjuds och man har möjlighet att vara anonym. Mottagningen erbjuder, och lägger 

stor vikt vid, sociala aktivteter så som fysisk träning, matlagning och caféverksamhet. 

Tolkning av resurser och vissa insatser 
Specifikt för Upplands-Bros resursutbud är breda inslag av MI, sociala aktiviteter samt att 

man alltid strävar efter att arbeta två och två. De inlärningsteoretiska inslagen i arbetet är 

tydliga vad gäller MI och de sociala aktiviteterna. Inom MI arbetar man med att titta på 

individens tillgängliga alternativ i form av att medvetandegöra redskap för att kunna hantera 

sin situation. De sociala aktiviteterna innebär i stort ett arbete med individens ramfaktorer, det 

vill säga att förändra individens sammanhang (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). Vidare 

kan de sociala aktiviteterna tolkas som att man väljer att bortse ifrån individens befintliga 

sammanhang/nätverk och istället väljer att konstruera ett sådant till klienten. Detta kan då 

återigen ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där inte bara individen, utan även 

dennes sammanhang konstrueras. En socialkonstruktivistisk tolkning av förhållningssättet att 

alltid arbeta två skulle kunna vara att även detta är ett uttryck av makt. De professionella 

hamnar här även i ett numerärt överläge, och kan prata ihop sig om strategier och 

förhållningssätt. Individen måste därmed ha förmågan att få inte bara en utan två personer att 

förstå hans problematik och hjälpbehov. I och med detta tillkommer ytterligare en 

maktdimension, det vill säga den mellan de två professionella. Vem har tolkningsföreträde om 

situationen uppfattas olika (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:81)?  

Mottagningens tankar om missbruk 
Ett alkoholmissbruk handlar ofta om konsekvenserna av konsumtionen. Att någon upplever 

att det är ett problem, individen, anhöriga eller socialtjänsten. Vad det gäller narkotika är allt 

olagligt. Det är svårt att säga något om orsaker till missbruk. Det handlar om att utgå från 

individens sanning. Det sociala arvet är dock svårt att bortse från. Drogfrihet och nykterhet 

innebär att det åtminstone måste finnas ett mål om att bli helt fri någon gång. Det handlar om 

att individens livskvalitet höjs. För att uppnå en bestående drogfrihet krävs ofta djupgående 

terapi. Öppenvårdens styrka är tillgänglighet både vad gäller frekvens och över lång tid. Den 

sociala ensamheten motverkas bland annat genom de olika former av sociala aktiviteter som 

mottagningen erbjuder. Även sysselsättning är viktigt men svårare att ordna. Kommunen har 

vissa resurser i form av servicegrupp, jobbstuga och tillgång till praktikplatser. 
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Behandling kan vara allt från promenader och matlagning till mer konkret behandling som 

stödsamtal och återfallsprevention. 

 

”Jag tycker att allt vi gör är behandling.  Social kontakt i alla former är ju behandling” 

 

En gemensam strategi i arbetet är att ingen besitter den definitiva sanningen. De 

återfallspreventiva grunderna är återkommande. Att arbeta två, att ha en levande diskussion 

och verbalisera kring arbetet och klienterna ökar kunskapen liksom exempelvis mail från FoU 

och handledning. Magkänslan är viktig och något att lita till. Att skuldbelägga är negativt och 

leder ofta till att klienten uteblir. Ekonomin kan påverka valet av insatser men det är trots det 

viktigt att alltid uttala vad som vore den lämpligaste insatsen. Även om personliga 

ställningstaganden kan ligga till grund för valet av insats är det fundamentala att klienten tror 

på insatsen.  

Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp  
Stöd kan vara att få komma till mottagningen och lämna utandningsprov och ta sin medicin, 

men främst handlar stöd om tillgänglighet. Motivation kommer inifrån individen och är inte 

något som kan läggas på någon. Matchning handlar också om att tillgodose det klienten 

önskar och följa denne. Det är mycket tyst kunskap inom missbruksbehandling. Att tro på 

magkänslan. Den tysta kunskapen växer med tiden, som erfarenhet.  

 

”Evidensbasering, det låter som att det här och det här ska ske och hur kommer vi dit? Och 

så kollar man, nä vi kom inte dit, alltså var det inte bra, inte värt det. Att man missar 

nyanserna.” 

Upplands-Väsby kommuns öppenvårdsmottagning 

Presentation av mottagningen 
Öppenvårdsmottagningen i Upplands-Väsby vänder sig till vuxna över 20 år med 

missbruksproblematik. På mottagningen arbetar socionomer, sjuksköterskor och en 

psykiatriker. Kommun och landsting är samlokaliserade. Mottagningen har personal utbildad i 

12-stegsmetoden, KBT och MI. 
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Mottagningens tankar om vinjetten Janne 
Janne kommer till mottagningen efter en kallelse på grund av LOB:arna. Inledningsvis får 

Janne stödsamtal med målet att ta reda på vad han vill. Därefter görs en utredning med ASI. 

Samtidigt informeras Janne om de insatser som kan erbjudas. Landstinget har en läkare och en 

sjuksköterska vilka han kan få träffa för avgiftning och eventuella samtal. Efter samtal kring 

barnet, ekonomin och Jannes sjukskrivning slutförs utredningen och förhoppningsvis finns det 

då tillräckligt med information om Jannes situation. Tanken är att Janne ska börja på 

kommunens 12-stegsprogram, vilket bland annat innebär att han ska gå på AA- eller NA-

möten tre gånger i veckan. Skulle det vara så att Janne inte har kommit så långt att han vill 

börja i behandlingsprogrammet erbjuds han istället individuella samtal hos enskild behandlare 

för att så småningom lotsas in i programmet. Efter programmet fortsätter vården med 

eftervård och AA/NA-möten. Janne kommer även att få hjälp med sitt boende.  

 

”Ja funkar det inte kanske det kan vara bra att koppla på vårt stödboende, vårt 

inackorderingsboende, för att ge mer stöd och tyngd åt behandlingen”. 

 

När Janne sedan skaffat sig en sysselsättning blir nästa steg i boendekedjan en så kallad 

utslussningslägenhet vilket kräver att Jannes ekonomi reds ut. Beroende på vilka tankar Janne 

och flickvännen har kring sin relation kan flickvännen komma att erbjudas anhörigprogram. 

De omständigheter som mottagningen tagit fasta på i valet av insatser för Janne är att han har 

fått flera konsekvenser av sitt missbruk. Därtill har Jannes ålder, styvsonen samt det faktum 

att Janne trots allt haft en social grund att stå på också inverkat på insatsvalet. Om Janne hade 

injicerat amfetamin de senaste fyra månaderna hade inte påverkat valet av insatser. Avgiftning 

hade initialt provats på hemmaplan och om inte det hade fungerat skulle detta ske genom 

placering på 12-stegsinstitution.  

 

”Sen hade man fått sett. Funkar inte det här och återfaller han i missbruk gång på gång då 

hade kanske institutionsvård behövts”.    
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Tolkning av vinjetten Janne 
I Upplands-Väsby har mottagningen tagit fasta på de konsekvenser Janne ådragit sig till följd 

av sitt missbruk, Jannes relativt unga ålder samt att han har haft en ordnad social situation. De 

två senaste ses som positiva faktorer. Under utredningens gång tas ett helhetsgrepp kring 

Jannes problematik. En intressant företeelse är att flera av de insatser som Janne kan komma 

att bli aktuell för sitter ihop i en kedja, där uppnådda krav i ett föregående steg är en 

nödvändighet för att få ta nästa. Någon medicinering för Janne är inte aktuellt. Detta går väl i 

linje med sjukdomsteorin där en individ med beroendeallergi måste leva under total 

avhållsamhet från substanser (Blomqvist, 1999:13-16). Målet med Janne är att han ska 

genomgå kommunens 12-stegsbehandling. Om Janne är ambivalent inför detta arbetar man 

vidare med individuella stödsamtal där målsättningen är att han ska övervinna sin ambivalens 

och vilja gå in i gruppen. En socialkonstruktivistisk analys ger ett oerhört tydligt 

konstruerande av en klient. De bakomliggande orsakerna (allergin) och lösningen 

(avhållsamheten) är att genomgå 12-stegsbehandling, vilka också kan ses som en 

konstruktion. Den socialkonstruktivistiska analysen ger att maktdimensionen förstärks 

ytterligare i och med att endast ett alternativ finns att tillgå. Vill Janne ha hjälp är det 12-

stegsbehandling som erbjuds, vilket även skulle vara fallet om det skulle bli aktuellt med 

institutionsplacering. Därtill är Janne som klient i ett slags beroendeförhållande till 

mottagningen redan från start (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:81). 

Mottagningens tankar om resursutbudet samt definitioner av vissa insatser 
Den kommunala delen av Upplands-Väsbys öppenvårdsmottagning erbjuder följande insatser: 

12-stegsbehandling i grupp, Kognitiva samtal, Motiverande samtal, Stödsamtal, 

Återfallsprevention, Anhörigprogram, Klientbesök utan tidsbeställning/remiss, Arbetsträning, 

Urinprovtagning, Utandningsprovtagning, Rådgivningstelefon för klienter/anhöriga, 

Inackorderingsboende, Länkning till andra behandlingsinsatser, Samarbete med/hänvisning 

till frivilligorganisationer, Haschavvänjningsprogram. 
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12-stegsbehandlingen är en heltidsbehandling fem dagar i veckan. Programmet är en 

traditionell, om än moderniserad variant, med alkohol- och drogterapeuter där en låg dos 

medicinering tillåts. Behandlingen skiljer sig också från den traditionella såtillvida att 

alkohol- och drogterapeuterna ringer och motiverar individer som inte kommer, det vill säga 

allt läggs inte på individens eget ansvar. Mottagningen har en hel del kognitiva inslag i 

behandlingen. Dels finns det en Steg-1 utbildad socionom, dels använder man sig av flera 

metoder med kognitiv grund såsom MI. Även 12-stegsbehandlingen ses som kognitiv 

metod/terapi. Därtill har personalen gått en MI-utbildning, och man arbetar med motiverande 

samtal. Stödsamtalen skiljer sig från de motiverande samtalen genom att de inte är lika 

strukturerade och inte har någon riktig målsättning som MI. Stödsamtal används exempelvis 

med klienter som inte är beredda att gå in i programmet, efter behandling för att bibehålla 

nykterhet eller för att stärka en individ i programmet som inte orkar härbärgera allt. 

 

”Stödjande samtal är mer kortvariga stabiliserande insatser. MI har nästan all personal, 

även utredare. Så det är något genomgående”. 

 

Återfallspreventionen sker enligt en 12-stegsstruktur och innehåller bland annat 

motivationshjulet. Återfallsbehandling erbjuds också, då får klienten kliva in i 12-

stegsbehandlingen igen. Behandlingen är individuell såtillvida att den läggs upp utifrån vad 

som hänt och ska leda till att individen lär sig sina signaler. Det anhörigprogram som erbjuds 

är enligt Ersta Vändpunktens modell. På inackorderingsboendet finns det en alkohol- och 

drogterapeut som har stödsamtal och motiverande samtal med de boende. På 

inackorderingshemmet förekommer även social träning.  

Tolkning av resurser och vissa insatser 
Resursutbudet i Upplands-Väsby präglas genomgående av 12-steg. Metoden återkommer i allt 

från återfallsprevention till alkohol- och drogterapeuter på inackorderingshemmet. 

Förhållningssättet är dock något moderniserat genom att individen tillåts ha en låg dos 

medicinering och att terapeuterna går in och motiverar individen vid ambivalens samt att man 

väljer att se och tolka 12-stegsmetoden som en kognitiv metod/terapi. En 

socialkonstruktivistisk analys skulle innebära en fortsatt konstruktion av klienten och 

resursutbudet och därmed även en fortsatt mycket tydlig maktaspekt. (Berger & Luckman, 

1979:140, Wenneberg, 2000:81).  
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Kanske kan de uppmjukade ramarna av 12-stegsbehandlingen, samt att man betecknar den 

som kognitiv, vara ett försök att nå ut till ett större antal klienter? 

Mottagningens tankar om missbruk 
”Allt bruk av narkotika är missbruk. Det är olagligt. Det finns inget spelutrymme alls”. 

 

En definition av missbruk kan ha med intagningsmängd att göra. Även ASI definierar 

högkonsumtion mätt i antal glas och dagar. Bortsett från sådana definitioner så handlar 

missbruk om att drogen har tagit överhand och individen har tappat kontrollen. Drogen styr 

livet.  

 

”Mängden avgör inte alltid, utan konsekvenser kan uppstå ändå. Man kan inte alltid se 

fysiska alkoholskador heller.  

 

Orsakerna till missbruk ligger i en kombination av arv och miljö samt om social utsatthet. För 

att kunna definiera drogfrihet måste man först definiera drogen. Om en drog är något som 

påverkar sinnet kan även socker och spel räknas in. Vissa preparat är alkohol- eller 

narkotikaklassade, och då handlar drogfrihet i sin yttersta mening om att inte använda dessa 

preparat.  

 

”Sen är ju frågan om man ska se det så eller om man ska se till vad som är socialt accepterat 

och etablerat av samhällets normer. Så länge man gör det i relation till de regler som finns i 

form av att inte köra bil och så”. 

 

12-stegsfilosofin innebär att missbruk är en behandlingsbar sjukdom som kräver att individen 

för alltid avstår från det preparat denne missbrukat. Om individen väljer att delta i 

programmet måste denne acceptera hela konceptet. KASAM (En känsla av sammanhang) är 

en viktig del i att upprätthålla drogfrihet. Att bli ensam är det värsta som kan hända och där 

behövs stöd.  
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”Min filosofi är att man kan inte bara ta bort något utan man måste även fylla i med något 

annat. Det är så man bär drogfrihet eller nykterhet. Då är just gemenskap viktig. Där är ju 

12-stegsrörelsen överlägsen och det är nog därför de varit så framgångsrika. De erbjuder en 

livslång gemenskap, inte bara här utan över hela världen”. 

 

Behandling handlar om att utgå från individen och vad denna vill. Målet för en socialarbetare 

bör vara att ge individen ett reellt val, att få upp individen så pass långt att denne kan göra 

rationella val. Gemensamma strategier för mottagningen är ett lösningsfokuserat synsätt, 12-

steg och MI. Detta ger ett bra bemötande med respekt och lyhördhet.  

 

”Alla har rätt att bli bemötta på rätt sätt. Det har vi ju sett i de här nya riktlinjerna och dom 

ska vi börja dissekera. Vi vet att vi ligger inom ramarna. Allt ska ju vara evidensbaserat, och 

det är ju ett ord, men alltså faktiskt att man ska försöka se till att det vi gör kopplas till 

forskning”. 

 

Mottagningen tillgodogör sig ny forskning och kunskap via information från FoU och olika 

hemsidor samt genom föreläsningar på institutioner och hos Länsstyrelsen.  

Mottagningens tankar om övriga centrala begrepp 
Stöd är individuellt och handlar mer om handlingskraft än något djupgående. Det kan vara 

alltifrån samtal en gång i veckan till att individen hämtas till mottagningen för att denna ska 

klara av situationen. Motivation är ett konstruerat begrepp som uppstår i en relation genom 

samtal. 

 

”Motivation grundas i en relation och i en vilja till förändring i en relation, men den är 

beroende av relationen” 

 

Motivation är inte något statiskt och därmed är inte individen motiverad eller omotiverad, 

någon motivation finns alltid. Matchning handlar om rätt person på rätt plats, vid rätt tid och 

till rätt kostnad. Även matchning är beroende av en relation.  
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”Och det kan man också se i forskningen att det viktigaste inte är vilken metod folk arbetar 

efter utan att det finns ett sammanhang i kedjan, att förhållningssättet och budskapet är 

likartat. Om klienten tror på mig och jag tror på institutionen”. 

 

Tyst kunskap finns bland annat på grund av att det finns så lite evidensbaserad kunskap. Det 

blir tyst kunskap då man inte kan säga vad som uppnåtts. Tyst kunskap kommer med 

erfarenhet, en sorts magkänsla. I olika bedömningssituationer används mycket tyst kunskap då 

den fyller ut när man inte kunna hänvisa till vetenskapliga resultat. Den tysta kunskapen ses 

som den allra viktigaste socialarbetarkunskapen. 

 

”Fingertoppskänslan går inte att lära ut men däremot kan man bli allt mer säker på att lita 

på den. Antingen har man den eller så har man den inte”.  

 

Det evidensbaserade sociala arbetet är det som politiker och beslutsfattare kan se och som 

mottagningen till viss del behöver luta sig mot för att få gehör för sina tankar.  

 

”Det bygger på det tysta och magkänsla, för att sen se var vi kan hitta stöd för det här. Den 

evidensbaserade kunskapen blir på något sätt en ram som vi sen själva flyter runt med 

magkänsla och tyst kunskap inom”. 

 

Mottagningens kunskap spelar inte alltid någon roll då det är politiker som fattar besluten 

vilket medför att det inte är säkert att det fattas evidensbaserade beslut ändå.   

Tolkning av mottagningarnas tankar om missbruk 

Missbruk  
De mest framträdande förklaringarna till missbruk handlar om att det är ett beteende som ger 

destruktiva konsekvenser. Vad gäller missbruk av narkotika grundar mottagningarna sin 

uppfattning helt på att det är en handling som är olaglig. I mottagningarnas resonemang om 

missbruk återspeglas ett inlärningsteoretiskt synsätt, då arbetet i stort kretsar kring att förändra 

individens tillgängliga alternativ och ramfaktorer. Om dessa förändras och individen gör 

andra val kommer det destruktiva reduceras. Den omedelbara hänvisningen till den olagliga 

dimensionen kan också ses som ett inlärningsteoretiskt resonemang där konsekvensen av 

missbruket är att individen är kriminell (Bergmark & Oscarsson, 1999:75-78). 
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Orsaker till missbruk 
De mest framträdande orsakerna till missbruk menar mottagningarna är en kombination av 

arv och miljö samt en medfödd sårbarhet. Tanken om arv och sårbarhet återspeglar tydligt 

sjukdomsbegreppet vilket innebär att missbrukare är något man är predisponerad att bli, 

oberoende av miljö eller konsumtionsmängd. Individen kan ej bli frisk och kan därmed ej 

klandras, däremot tillskrivs individen att ta ansvar för sin sjukdom och samhället att bistå med 

hjälp (Andersson, Florell & Samuelsson, 2004:22, Blomqvist, 1999:13-16). Tanken om miljö 

återspeglar ett inlärningsteoretiskt perspektiv vilket innebär att individen besitter kontroll och 

att dennes beteende är ett resultat av stimuli-respons. Individen har därmed möjlighet att styra 

sitt missbruk. Om de tillgängliga alternativen och ramfaktorerna är tillräckligt attraktiva 

kommer individen att sluta missbruka (Johansson & Wirbing, 2006:75-78). Detta medför att 

synen på individen i allra högsta grad skiljer sig åt, från offer till att anses vara fullt kapabel 

att hantera sin situation. Även arbetet med dessa individer torde skilja sig åt då det ena mer 

handlar om att vårda och ge samhällelig hjälp till en sjuk individ medan det å andra sidan 

handlar om att individen med hjälp av socialarbetaren får göra kognitiva omstruktureringar. 

Begreppet ”arv och miljö” kan ses som en social konstruktion som skapats på instutitionsnivå 

och därefter internaliserats hos individer. Denna konstruktion skulle kunna förklaras som 

resultatet av att orsaken till missbruk fortfarande är ett mysterium. Genom att bunta samman 

dessa två begrepp, som i grunden är teoretiskt motstridiga, ges sken av att en förklaring ändå 

finns (Berger & Luckman, 1979:78, Hübner, 2001:28-29, Wenneberg, 2000: 71-72).  

Drogfrihet  
De centrala tankarna kring drogfrihet utgår från att mottagningarna skiljer på begreppen 

drogfrihet och nykterhet samt att dessa syftar till förändring. Även här återspeglas ett 

inlärningsteoretiskt synsätt så till vida att man menar att det är viktigt för individen att se på 

sitt handlande, förses med verktyg och göra en beteendeförändring. Att mottagningarna väljer 

att skilja på drogfrihet och nykterhet kan ses som en fortsättning av resonemanget kring 

missbruk där man hänvisade till den lagliga dimensionen. Därmed förstärks den 

inlärningsteoretiska grunden (Bergmark & Oscarsson, 1999:36-37).  
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Att upprätthålla drogfrihet  
Viktiga faktorer för att upprätthålla drogfrihet menar mottagningarna är KASAM, att inte bli 

ensam samt att ha en sysselsättning. Dessa faktorer återspeglar viljan att individen ska skapa 

en ny, friskare, mer önskvärd identitet. Väljer man att se detta ur ett inlärningsteoretiskt 

perspektiv handlar det om att individen med hjälp av samhället ska nyorientera sig. Samhället 

bistår med verktyg och redskap, individen får stå för handlingen (Bergmark & Oscarsson, 

1999:36-37). Om man däremot väljer att anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det 

socialarbetaren som agerar genom att skapa och konstruera den nya individen. Detta bland 

annat genom att lotsa till nyktra platser, till arbetsträning eller att börja med fysisk träning. 

Detta kan då ses som ett uttryck av makt där den bångstyriga klienten, som inte internaliserat 

samhällets normer, ska fostras om av samhällets företrädare till att besitta mer önskvärda 

egenskaper (Berger & Luckman, 1979:78, Hübner, 2001:28-29, Wenneberg, 2000: 71-72, 81)  

Behandling  
I resonemanget kring behandling talar mottagningarna om att detta handlar om individens 

förändring. Även här återspeglas det inlärningsteoretiska perspektivet. Likaså kan en tolkning 

göras ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Är det individen som med samhällets hjälp ska 

förändras, eller är det samhället som ska förändra individen? 

Strategier, riktlinjer, ideologier och metoder  
Mottagningarna beskriver att MI och nätverksarbete är de vanligaste metoderna i det dagliga 

arbetet. Ur en inlärningsteoretiskt ansats ses MI som metod som ett sätt att medvetandegöra 

individens förmåga och tydliggöra möjliga alternativ, vilka individen sedan har möjligheten 

att ta ställning till (Bergmark & Oscarsson, 1999:36-37). Vad gäller vikten av nätverksarbete 

kan detta gå väl hand i hand med en sjukdomsteoretisk ansats där missbruk ses som en 

familjesjukdom och förändring underlättas om sammanhanget kring individen också 

förändras. Kollisionen mellan teorierna uppstår då i synen på individen och dennes förmåga. 

Centrala förhållningssätt i mottagningarnas arbete är att visa respekt för individen samt att 

man arbetar utifrån en gemensam värdegrund. En intressant fråga, ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, blir då vem det är som avgör att klienten blir respektfullt 

bemött. Respekt är i allra högsta grad att betrakta som en språklig konstruktion vari diametralt 

olika innebörder kan läggas (Berger & Luckman, 1979:51, Wenneberg, 2000:12). 
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Värt att reflektera över är att i den aktuella situationen lever med största sannolikhet 

socialarbetaren och klienten i olika sociala verkligheter vilket kan innebära att ett värdeladdat 

begrepp som respekt sannolikt har olika betydelser (Berger & Luckman, 1979:55-56, 

Wenneberg, 2000:29-30) . 

Ny forskning och kunskap  
Mottagningarna beskriver det som att de i huvudsak tillägnar sig ny forskning och kunskap 

genom olika former av utbildningar. Inom socialkonstruktivismen menas att kunskap 

konstrueras för att tillvarata makthavarnas intressen, det vill säga för att rådande 

samhällsordningar ska bestå (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 2000:81). En 

konsekvens av detta skulle kunna vara att klientens bästa blir sekundärt.  

Val och bedömningar 
En central faktor i mottagningarnas val och bedömningar av insatser är att föra dialog med 

kollegor och andra professionella. I detta ligger en underliggande maktdimension i fråga vems 

röst som väger tyngst när dessa diskussioner förs (Berger & Luckman, 1979:140, Wenneberg, 

2000:81). Det kan då handla om befattning, ålder, erfarenhet, verbal förmåga och kön. 

Sannolikt inverkar dessa vilket gör att vissa individers synsätt och bedömningar genomsyrar 

mottagningens arbete.  

Tolkning av kommunernas tankar om övriga centrala begrepp 
Under detta avsnitt presenteras mottagningarnas sammantagna definition av begreppen. 
 

Stöd, motivation och matchning 
Stöd är individuellt och mångfacetterat. Stöd har med förändring att göra och kan vara både 

praktiskt och kurativt. En kommun menar därtill att tillgänglighet är av yttersta vikt. 

Motivation handlar om förändring och drivkraft. En av kommunerna menar därtill att 

motivation är relationsbundet. Matchning är en viktig del av arbetet och handlar om att, 

utifrån förmågan att skapa en relation med klienten, hitta rätt insats till denne. 

 

Vad det gäller mottagningarnas tankar om dessa tre begrepp så råder det en stor enighet kring 

vad dessa innebär. Att skapa gemensamma definitioner utifrån vad respektive mottagning sagt 

var inga problem. Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är språket en social 

konstruktion tillika ett verktyg att förmedla kunskap och normer.  
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Kunskap är ofta något som tillvaratar maktens intressen. Samhället byggs upp av en samling 

institutioner vilka signalerar normer om vad som är normalt och avvikande. Socialtjänsten är 

att betrakta som en sådan institution. Genomgående har mottagningarna pratat om förändring 

vilket lätt kan tolkas som att missbrukaren ska normaliseras och internalisera samhällets 

värderingar (Berger & Luckman, 1979:51, 140, Wenneberg, 2000:12, 14, 71-72) . Vad gäller 

dessa samtliga tre begrepp ingår även en tydlig maktdimension där den ena parten är 

hjälpsökande och den andre besitter kunskaperna och befogenheten att göra bedömningar och 

fördela resurserna. Detta är inbyggt i själva systemet, och ofrånkomligt, men intressant blir att 

diskutera hur medvetna socialarbetarna är om detta och hur de förvaltar detta maktmedel 

(Wenneberg, 2000:71-81). 

Tyst kunskap och evidensbasering 
Tyst kunskap är erfarenhet som växer fram över tid och som också skulle kunna beskrivas som 

magkänsla och/eller fingertoppskänsla. En kommun menar därtill att tyst kunskap går att 

överföra kollegor emellan medan en annan kommun anser att tyst kunskap är något man har 

eller inte har. 

 
Evidensbaserat socialt arbete är att utvärdera, mäta och kvalitetssäkra och är mycket viktigt 

men svårt eftersom förändring är svårt att mäta. En kommun menar därtill att evidensbaserat 

socialt arbete bygger på den tysta kunskapen. Solna menar därtill att det är något som är 

modernt just nu men att mottagningen väljer att prioritera det sociala arbetet. 

 
Även kring dessa två begrepp råder stor enighet och gemensamma definitioner var lätta att 

utläsa. Den evidensbaserade kunskapen är ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt ett uttryck för 

den tidsanda som råder och är därmed ett dynamiskt begrepp. Kunskap och evidens är därtill 

helt beroende av de rent tekniska begränsningar som mätmetoder och teknisk apparatur för 

tillfället har. Med detta kommer att kunskapen i hög grad är teknikberoende och tekniken är 

en social konstruktion (Berger & Luckman, 1979:55-56, Wenneberg, 2000:29-30). Inom 

socialkonstruktivismen menas att kunskap vanligtvis är ett fenomen som tillvaratar maktens 

intressen. Denna hypotes skulle då kunna ifrågasätta objektiviteten i forskningen som bedrivs 

(Berger & Luckman, 1979:51, Wenneberg, 2000:12). Kunskapsbegreppet blir fortsatt 

intressant i resonemanget kring tyst kunskap. Mottagningarna fäster mycket stor vikt vid sin 

tysta kunskap. En socialkonstruktivistisk tolkning blir att detta är ett mycket raffinerat 

maktmedel då den tysta kunskapen ofta är outtalad och därmed omöjlig att bemöta (Berger & 

Luckman, 1979:140).  
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Den tysta kunskapens tyngd bekräftas av de skalor mottagningarna fyllt i (se bilaga 1 och 2). 

Medelvärdet för den tysta kunskapen är högt, och spannet mellan det högsta och lägsta värdet 

är litet. Detta skulle kunna ses som att den tysta kunskapen sedan länge är institutionaliserad i 

socialt arbete. Mot bakgrund av att socialarbetare saknar licens och högre yrkesstatus i 

samhället skulle den tysta kunskapen kunna vara ett uttryck för en kompensation för 

avsaknaden. Vad gäller evidensbasering så är medelvärdet betydligt lägre, och spannet mellan 

högsta och lägsta värde mycket stort. Detta skulle kunna tolkas som att en samhällelig 

förändring långsamt pågår och att nya ordningar sannolikt blir de som institutionaliseras. Det 

breda spannet skulle kunna vara ett tecken på en öppenhet för dessa förändringar samtidigt 

som det finns ett uttalat motstånd mot detsamma. Detta skulle då gå hand i hand med den 

tydliga förändringsprocess som missbrukarvården är inne i.  

Sammanfattande analys  

Vinjetten Janne 
Vad vi har funnit när vi har analyserat resultaten gällande Janne är en stor spridning av vilka 

faktorer mottagningarna valt att se som relevanta. Dessa olika utgångspunkter får sedan till 

följd att en variation av bedömningar görs vilket också medför att insatsvalen till stor del 

skiljer sig åt. Detta resultat går väl hand i hand med tidigare forskning som kommit fram till 

att insatsval till stor del är beroende av handläggare och därmed leder till ett olikartat 

bemötande (Blomqvist & Wallander, 2004:123, Gustavsson, Hydén & Salonen, 1990:46-47, 

Skogens, 2000:38, Östberg, Wåhlander & Milton, 2000:7-9). I kommentarerna till SoL 5:9 

går att utläsa att klienten ska erbjudas ett spektrum av olika insatser (Norström & Thunved, 

2007:137-138). Till viss del gör mottagningarna detta men vi har också funnit att 

insatsutbudet delvis är begränsat. Detta kan bero på ekonomi (kommunens storlek) men kan 

också bero på en stark övertygelse om en viss metods överlägsenhet. (Se vidare resonemang 

under rubriken Resursutbud) Vi fann också att vissa mottagningar tog fasta på klientens 

uppfattning om sin problembild och lösningen av denna medan man i andra fall lade mindre 

vikt vid individens åsikt. Detta fenomen har konstaterats i tidigare forskning (Blomqvist & 

Wallander, 2004:123). Tidigare kartläggning av dessa kommuner visar att insatser ska beredas 

på hemmaplan vilket våra resultat vederlägger (Arnsvik, 2004:8). Likaså visar vårt resultat att 

yngre prioriteras framför äldre samt att rusmönster är viktigare än typ av drog (Blomqvist & 

Wallander, 2005:55-56, 122-123). Intressant är att få av mottagningarna väljer att rikta 

uppmärksamhet mot det förhållandet att Janne har en styvson.  
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Enligt kommentaren till SoL 5:9 betonas vikten av anhörigstöd, särskilt till barn till 

missbrukande föräldrar. Tidigare forskning menar att socialsekreterare har en benägenhet att 

agera främst på konkreta händelser, exempelvis en LOB (Skogens, 2000:39). Våra resultat 

motsäger i vissa delar detta då mottagningarna inte fäster nämnvärd vikt vid de tre LOB:arna. 

Vad de däremot skulle ha lagt vikt vid vore om Jannes problematik kommit till deras 

kännedom genom en anmälan från någon i Jannes nätverk exempelvis en anhörig, vilket 

skulle kunna betraktas som en konkret händelse. Systematiska bedömningsinstrument såsom 

ASI används på samtliga mottagningar men en tydlig genomtänkt strategi saknas ännu. Även 

detta har belagts tidigare (Bryngelsson, 2003:5-6). Ekendahl (1999) har funnit att den insats 

som mottagningarna genomgående arbetade med var motiverande samtal, vilket även våra 

resultat visar (Ekendahl, 1999:13). 

Resursutbud 
Som tidigare nämnts betonas vikten av att socialtjänsten, enligt SoL 5:9, har ett brett utbud av 

insatser (Norström & Thunved, 2007:137-138). I våra resultat utmärker sig en av 

mottagningarna genom att verksamheten till stor del präglas av en mycket tydlig inriktning 

mot 12-steg, något som då inte följer socialtjänstlagens riktlinjer. Tidigare forskning har 

därtill funnit att 12-stegsbehandling har varit mycket dominerande. Detta vederläggs inte i 

våra resultat, vilket kan förklaras av att vår undersökning omfattar öppenvård och inte 

institutionsplaceringar. Den tidigare nämnda starka ställning som 12-stegsbehandlingen har 

återspeglas dock vanligtvis inte i hur socialsekreterarna ser på missbruk vilket våra resultat 

också visar (Blomqvist & Wallander, 2004:79). Att ha en uttalad vårdideologisk modell har 

sina för- och nackdelar genom att å ena sidan medföra en tydlighet i arbetet, å andra sidan 

finns det inte belägg för att någon modell är bättre än någon annan. Att arbeta med helt 

individuella bedömningar har också sina för- och nackdelar. Matchning blir viktigt vilket våra 

resultat visar att även mottagningarna anser. En nackdel skulle kunna vara att urvalet av 

klienter till behandling blir godtyckligt och att därmed ”hopplösa fall” nekas vård (Ekendahl, 

1999:37). Även detta har vi sett spår av då mottagningarna bland annat fört resonemang kring 

behandlingsresistenta klienter.  
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Tankar om missbruk  
Våra resultat och tidigare forskning visar på vad som skulle kunna uppfattas som en 

godtycklighet i bedömningarna av ärenden. Likaså konstateras att bedömarens ideologiska 

uppfattningar om missbruk samt personliga erfarenheter har betydelse (Blomqvist & 

Wallander, 2005:92-93, Skogens, 2000:5-6). Därtill varierar socialarbetarnas syn på 

missbrukets bakomliggande orsaker. Konsekvenserna av detta sammantaget blir att de insatser 

en klient erbjuds är avhängigt var man bor, vem man träffar och vad den personen ”tror på” 

snarare än klientens faktiska problematik (Blomqvist & Wallander, 2004:123, Ekendahl, 

1999:13, Gustavsson, Hydén & Salonen, 1990:46-47, Skogens, 2000:38, Östberg, Wåhlander 

& Milton, 2000:7-9). Vidare talar forskningen för att kommunernas olika organisationsformer 

präglas av olika syn på missbruk. Detta är något vår studie varken kan bekräfta eller 

dementera då studiens syfte inte varit att undersöka ett sådant samband. Dock visar våra 

resultat på att i de fall mottagningarna haft en starkt integrerad landstingsdel tycks 

resonemanget påverkas i en mer biologisk riktning. Både vad gäller orsaksförklaringar och 

insatsval (Skogens, 2000:32-38). Tidigare forskning visar på en avsaknad av enhetliga 

modeller, begrepp, procedurer och djupgående diskussion (Blomqvist & Wallander, 

2004:123, Hydén, Kyhle Westermark & Stenberg, 1995:38, Östberg, Wåhlander & Milton, 

2000:7-9). Detta har till stor del återspeglats i vår studie förutom vad det gäller den 

djupgående diskussionen då mottagningarna menar att denna finns och är en av deras 

viktigaste kunskapskällor. Tidigare forskning och föreliggande studie menar att arbetet inom 

socialtjänsten över lag skulle förbättras av övergripande riktlinjer (Hydén, Kyhle Westermark 

& Stenberg, 1995:38) Inom ekonomiskt bistånd har redan en riksnorm införts och i januari 

2007 gavs nationella riktlinjer för missbrukarvård ut.  

Övriga centrala begrepp 
Som våra resultat visar är tyst kunskap mycket viktig för mottagningarna och att det 

evidensbaserade sociala arbetet är underordnat denna. Ett tecken på den avvaktande 

inställning mottagningarna har till evidensbasering är bland annat att det förekommer att 

mottagningarna anpassar och tolkar manualer i program. Det evidensbaserat framtagna 

materialet ifrågasätts därmed och en större vikt fästs vid den tysta kunskapen. (Bryngelsson, 

2003:5-6, Skogens, 2000:5-6)  
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Diskussion  
Vår undersökning visar att öppenvårdsmottagningarnas arbete präglas av en brist på 

samstämmighet mellan teori och praktik. I vissa fall har vi funnit en röd tråd men den har ofta 

försvagats när resonemang kring missbrukets orsaker förts. Förklaringarna har sällan gått i 

linje med den teori som i övrigt genomsyrar arbetet. En förklaring till detta fenomen skulle 

kunna vara att den kommunala öppenvården ska täcka in och passa så många klienter som 

möjligt. Att renodla öppenvården i en viss teoretisk riktning skulle medföra begränsningar 

kring vilka klienter som skulle nås. Ett samband skulle också kunna ses med det fenomen att 

institutionsplaceringarna minskat men att öppenvården inte fått växa i samma utsträckning. 

Antalet individer som ska vårdas i öppna former ökar då per automatik vilket förutsätter ett 

eklektiskt förhållningssätt hos socialarbetaren. Vår hypotes blir då att det sannolikt är lättare 

att hålla en mer tydlig teoretisk riktning inom institutionsvården. En fundering utifrån detta 

resonemang blir att detta breda förhållningssätt skulle kunna medföra att mottagningarnas 

arbetsmetoder går på tvärs med förhållningssätt och förklaringar som klienten får ta del av i 

de externa insatser som erbjuds. En annan konsekvens av detta breda arbetssätt skulle kunna 

vara att även socialarbetarens roll blir otydlig då denna torde utgå från den teori 

mottagningarna arbetar utifrån. Om denna inte är tydlig, eller mångfacetterad kan 

yrkesidentiteten bli glidande. Är man en hjälpare, en gränssättare eller en terapeut? En annan 

följd av detta skulle kunna vara att socialarbetaren i sitt arbete väljer att antingen utgå ifrån 

det friska eller det sjuka hos klienten. Noterbart har varit att mottagningarnas arbete ställer 

stora krav på klientens verbala förmåga. Detta begränsade uttrycksforum tycks fortsätta att 

dominera då även nya bedömningsinstrument, som ASI, bygger på att klienten kan sätta ord 

på sin situation. En hypotes vi hade initialt var att missbruksvården skulle vara mycket 

trendkänslig. Till viss del kan detta bekräftas samtidigt som det finns en uttalad skepsis mot 

nya rön och evidensbasering. Vidare har vi slagits av att få mottagningar uttalat/haft en 

önskan om att arbeta med roten till det onda, det vill säga missbrukets orsaker. Skulle det 

kunna vara så att öppenvårdens allt mer pressade roll idag, där de i större utsträckning får 

vårda klienter med djupare problematik, resulterar i att mottagningarna tvingas att arbeta här 

och nu och inte har tid eller resurser att arbeta djupare eller mer långtgående? Ytterligare en 

tanke blir att även detta kan tolkas som en maktyttring. Socialtjänstens klienter får det som 

andra tilldelar dem medan en person med beroendeproblematik som söker vård via andra 

vägar kanske skulle kräva, och därmed få svar på, varför problematiken uppkommit. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Många tankar om hur studien skulle ha kunnat utvecklas och förbättrats har väckts hos oss. 

Det skulle vara intressant att väga in kommuners storlek (småstad-storstad), politiska styre, 

organisationsformer, socialarbetarnas bakgrund samt att även använda sig av en kvinnlig 

vinjett för att därmed få in ett könsperspektiv. Därtill skulle det vara spännande att göra en 

jämförande studie för att pröva vår hypotes om att institutionsvården är mer teoretiskt 

renodlad. Vi hoppas därtill att studien som den är gjord i dag kommer att upprepas om ett 

antal år när de nationella riktlinjerna implementerats.  
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     Bilaga 1  
  Februari 2007 
 
 

 
 
Vänligen, fyll i nedanstående checklista och återsänd i bifogade kuvert senast 2007-03-09 

 
 
                   Ansvar: 
 
              Erbjuds:   Kommun Landsting Delat 
 

1. 12-stegsbehandling i grupp              
 
2. Kognitiva samtal (olika typer av) 

a) I grupp 
b) Enskilt 

 
3. Community Reinforcement 
      Approach (CRA) 

a) I grupp 
b) Enskilt 

 
4. Motiverande samtal (MI) 

a) I grupp 
b) Enskilt 

 
5. Stödsamtal (generellt) 

a) I grupp 
b) Enskilt 

 
6. Återfallsprevention 

a) I grupp 
b) Enskilt 

 
      

Vad erbjuder Ni klienten på Öppenvårds/Beroendemottagningen i Er kommun? 
Om mottagningen är integrerad - Vem ansvarar för den specifika insatsen? 

  
Notera att insatsen/det som erbjuds skall finnas inom ramen för 

öppenvård/beroendemottagningen. Om insatsen finns men ges av annan enhet inom IFO  
skall detta inte noteras här! 

 
Om Er verksamhet inte är integrerad med landstinget så skall Ni endast kryssa i rutorna för 

kommunen och behöver inte undersöka vad landstingssidan erbjuder klienterna. 
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Forts.      
  Ansvar: 
 

Erbjuds/finns:                                                        Kommun Landsting    Delat 
 
7. Anhörigprogram 

a) I grupp 
b) Enskilt 

 
8. Träffar anhöriga (ej programbaserat) 

 
9. Klientbesök 

a) Utan tidsbeställning 
b) Utan remiss (fr. myndighet eller 

Landsting) 
 

10. Arbetsträning      
 

11. Läkare (somatisk)  
 

12. Sjuksköterska 
 

13. Psykiater    
 
14. Urinprovtagning 

 
15. Utandningsprovtagning    

 
16. Rådgivningstelefon (för klienter & anhöriga)      
 
17. Juridisk rådgivning 

 
18. Budget – skuldrådgivning 

 
19. Uppsökande arbete (av tid. kända klienter) 

 
20. Dygnsboende (HVB, Stödboende, Omvårdnad) 

 
21. Träningslägenhet 

 
22. Försökslägenhet 

 
23. Härbärge (eller tillfälligt boende) 

 
24. Boendestöd 

 
25. Länkning till andra behandlingsinsatser  

 
     V.G. Vänd till nästa sida! 
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     Forts. 
      
     26. Samarbetar Ni med eller hänvisar Ni                    Ja              Nej 
           klienter till frivilligorganisationer?  
 
 

27. Hur många personer arbetar på öppenvårds/beroendemottagningen? 
 

a. Kommunanställd:________ 
     
b. Landstingsanställd:________  

 
 

 
28. Har öppenvårds/beroendemottagningen personal med dokumenterade kunskaper i: 
     
    Ja Nej 
 

a. 12-stegsmetoden 
 
b. Kognitiv beteende terapi (KBT) 

 
c. Community Reinforcement 
      Approach (CRA) 
 
d. Motiverande samtal (MI) 

 
 
 
 
 
Erbjuds annat än ovanstående eller har Ni övriga kommentarer – lämna information på 
raderna nedan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta formulär är besvarat av (titel) ______________________________________  
 
i                                                        kommun. 

 
Tack för Din hjälp! 



 74

      Bilaga 2 

    Februari 2007  1 (3) 
 

 

Information rörande kartläggning av FoU Nordvästs åtta 

öppenvårdsmottagningar samt en uppföljande vinjettstudie. 

 
Som en del av den pågående kartläggningen av ASI-implementeringen i FoU Nordvästs 

område kommer därtill en fördjupad studie av öppenvårdsmottagningarna i respektive 

kommun att genomföras. Ansvariga för denna studie är två studenter, Sofia Forsberg och 

Annika Labbé, vid Socialhögskolan i Stockholm  som kommer att dokumentera denna studie i 

form av en C-uppsats på utbildningens sjunde och sista termin. Här följer en presentation av 

undersökningen med förhoppning om att det ska besvara eventuella frågor och tydliggöra 

uppsatsens syfte! 

 

Inför vår sista termin var tankarna och diskussionerna många kring vad vi ville studera 

närmare. Under hösten 2006 fick vi kontakt med Carina Gyllner på FoU Nordväst som 

berättade om sitt projekt rörande implementeringen av ASI och att hon hade en önskan om att 

få hjälp med att titta närmare på öppenvårdsmottagningarna. Grundtanken var att vi var 

intresserade av att studera och beskriva verksamheten på öppenvårdsmottagningarna, vad man 

gör men även varför man gör det man gör! 

  

Den metod vi i huvudsak har valt att arbeta med kallas för vinjettmetoden. Den går i korthet ut 

på att man skapar en fiktiv klient som, i detta fall, presenteras för arbetsgruppen på 

öppenvårdsmottagningen. Arbetsgruppen gör sedan en samlad och gemensam bedömning av 

klientens vårdbehov. Metoden har tidigare bland annat använts för att åskådliggöra 

bedömningar inom ekonomiskt bistånd men har också använts vid undersökningar av 

bedömningar inom missbruksområdet och inom den sociala barnavården.  
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      2 (3) 

 

Undersökningen planeras enligt följande: 

 

1. Detta brev innehåller en första enkät, en checklista för att vi ska kunna få en tydligare 

bild av vilka insatser som erbjuds på just Er mottagning. Vi ber Er att fylla i denna och 

återsända till oss i bifogade och adresserade kuvert senast den 9/3. 

 

2. En vinjett (en fiktiv klient) kommer att skickas till Er. Samma vinjett kommer att 

sändas till samtliga öppenvårdsmottagningar inom nordväst och vi ber Er ta ställning 

till hur Er enhet skulle gå vidare med denna person utifrån de insatser som Er enhet 

erbjuder. Bedömningen av vinjetten är tänkt att återspegla mottagningens uppfattning 

om vad individen bör/skall erbjudas för insatser och inte enbart återge en enskild 

socialsekreterares bedömning. Ett sätt att göra detta är att diskutera behandlingsplanen 

vid till exempel en ärendedragning eller en behandlingskonferens. Någon i 

arbetsgruppen för anteckningar och sammanfattar bedömningen. 

 

3. Därefter kommer vi ut till Er enhet för en intervju. Intervjun kommer att utgå från de 

bedömningar som gjorts av vinjetten och definieringar av de valda insatserna. 

Intervjun kommer också att beröra uppfattningar och inställningar till bland annat 

missbruk och behandling. Tid för denna har redan bokats men för tydlighetens skull 

återger vi här när vi kommer till respektive kommun: 

 

23/3 kl. 09.00  - Solna 

26/3 kl. 14.00 -  Sundbyberg 

27/3 kl. 09.30 -  Sigtuna 

29/3 kl. 15.00 -  Upplands Väsby 

30/3 kl. 09.30 -  Ekerö 

3/4 kl. 09.30 -  Sollentuna 

4/4 kl. 14.00 -  Upplands Bro 

 

Vi kommer att använda bandspelare vid intervjutillfället. När utskrifterna är genomförda 

kommer banden att förstöras.  
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4. Intervjun kommer därefter att skrivas ut och om Ni så önskar återsändas till Er för 

genomgång så att inga missförstånd uppstått. Därefter kommer materialet bearbetas, 

sammanställas och analyseras i sedvanlig ordning. 

 

 

 

. 

 Vid frågor eller funderingar kring vår undersökning tveka inte att ta kontakt med oss enligt 

nedan. 

 

Vänliga Hälsningar. 

 

 

Sofia Forsberg  Annika Labbé 

XXXX/XX XX XX  XXXX/XX XX XX 

sofiaforsberg@yahoo.com  annikalabbe@yahoo.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vår målsättning är att uppsatsen ska vara klar i slutet av maj och om Ni så önskar 

 skickar vi den gärna till Er! 
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     Bilaga 3 
 
 
 
Vinjettstudie gällande Öppenvårds/beroendevårdsmottagningarna inom missbruksvården 
 i Nordväst. 
 
 
 
1. Introduktion och läsanvisningar 
 
Ni har tidigare nåtts av ett informationsbrev där föreliggande undersöknings syfte och 
upplägg beskrevs. Tillsammans med informationsbrevet bifogades också en checklista som Ni 
ombads kryssa i och återsända till de studenter, Sofia Forsberg och Annika Labbé vid 
Socialhögskolan i Stockholm, som ansvarar för undersökningens genomförande. Här följer en 
detaljerad beskrivning av vinjettstudien, hur klientbeskrivningen som följer ska behandlas och 
vad vi önskar att Ni på mottagningen ska ta ställning till! 
 
I det följande kommer vi att beskriva en fiktiv klient, Janne 27 år. Janne är en uppdiktad 
person och finns inte i verkligheten. Janne har kommit till socialtjänsten då han erbjudits 
samtal i samband med att han blivit omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av 
berusad person (LOB). Utifrån Jannes nuvarande livssituation och missbruksstatus ska Ni nu 
göra en behandlingsplan. Denna ska utgå ifrån enhetens gemensamma bedömning, 
professionens kunskaper och erfarenheter samt de resurser som enheten förfogar över.  
 
Jannes livssituation kommer att beskrivas med utgångspunkt ifrån de i ASI förekommande 
livsområdena. Vi har inte för avsikt att konstruera en klient med avsevärda bakgrundsproblem 
eller allt för omfattande livsomständigheter. För att få en uppfattning om enhetens bedömning 
när situationen är annorlunda än som den är skildrad i grundbeskrivningen har ett 
komplicerande tillägg gjorts. Gå tillväga på följande sätt: 
 

1. Förslagsvis delas denna vinjett ut till alla medarbetare vid 
öppenvårds/beroendemottagningen som i lugn och ro läser igenom 
klientbeskrivningen och det komplicerande tillägget. 

2. Under en ärendedragning eller liknande sammanfattar Ni sedan Er gemensamma 
bedömning gällande behandlingsplanen för Janne. Ni gör en bedömning utifrån 
grundbeskrivningen och resonerar sedan runt hur Ni skulle ha agerat om Jannes 
situation hade varit annorlunda - så som framgår av tillägget som beskrivs efter 
grundvinjetten.  

      Det vill säga:  
a) Bedömning utifrån grundbeskrivningen. 
b) Utgå från grundbeskrivningen men ta nu även hänsyn till den omständighet 

som beskrivs i tillägget! 
  

 
      v.g. vänd 
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3. Någon för anteckningar och formulerar i stödord den gemensamma bedömningen/de 
gemensamma bedömningarna. 

4. Sofia Forsberg och Annika Labbé kommer ut till 
öppenvårdsmottagningen/beroendemottagningen och tar del av de gemensamma 
bedömningarna genom att intervjua personal. Tider för dessa är redan bokade. 
Frågorna som ställs är bland annat: 

 
a) Upplevs vinjetten, klientbeskrivningen som realistisk? 
b) Vad ska man göra med en person i den här situation? 
- Vad kan Er profession erbjuda? 
- Vad kan den här enheten erbjuda? 
- Vad kan andra professioner erbjuda? 
c) Vilken är målsättningen i arbetet med den här personen? 
d) Vad i beskrivningen fick Er att göra den här bedömningen och överväga de 

förslag till åtgärder som Ni gjort? 
 
Efter varje fråga kommer intervjuarna också att be Er förklara varför. Intervjun tar cirka en 
timme. 
 
 
 
 
På nästa sida följer klientbeskrivningen. Har Ni frågor eller funderingar som rör vinjetten eller 
undersökningen i övrigt: Kontakta oss! 
 
 
Sofia Forsberg - tfn: XXXX/XX XX XX 
Annika Labbé – tfn: XXXX/XX XX XX 
Carina Gyllner – tfn: XX/XXX XX XX 
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2. Fallbeskrivning:    Plats för anteckningar: 
 
Janne 
Aktuell situation 
Janne är 27 år. Han är tidigare känd inom socialtjänsten då han 
under de senaste fyra månaderna omhändertagits enligt lagen 
om omhändertagande av berusad person (LOB) vid två  
tillfällen. Janne har då erbjudits samtal hos socialtjänsten men  
avböjt dessa. Ett nytt omhändertagande enligt LOB skedde  
nyligen och Janne valde nu att komma till det samtal  
som erbjöds. 
 
Janne har under cirka 4 år sammanbott med sin flickvän  
i hennes lägenhet men flyttade in hos sin bror för ungefär 
4 månader sedan då flickvännen ville ta en paus i relationen. 
Hon upplevde att Jannes alkoholkonsumtion hade accelererat 
och kände sig orolig, dels för Janne men framförallt för sin 
6-åriga son som Janne tillbringade mycket tid med då hon  
arbetade kvällar och vissa helger. Janne har inga egna 
(biologiska) barn men tycker att han haft en bra och nära  
relation till flickvännens son som han nu saknar.  
 
Jannes bror, som är två år yngre, vill helst att Janne 
hittar någon annanstans att bo så snart som möjligt då 
lägenheten är liten, bara ett rum och kök. Janne har dock 
känt sig deprimerad efter separationen och inte varit 
motiverad, eller känt någon ork, att aktivt leta något 
eget boende. Janne har aldrig varit inskriven vid 
bostadsförmedlingen. Han bodde hemma, hos sina bägge 
föräldrar, innan han flyttade ihop med sin flickvän. 
Janne hoppas att flickvännen ska ångra 
sitt beslut om separation och att dom kan bli 
tillsammans igen.  
 
Arbete & Försörjning 
Janne har gått ett tvåårigt yrkesgymnasium och  
arbetat som målare sedan dess. Han har bytt  
arbetsgivare ett par gånger men inte varit arbetslös 
någon längre tid. 
För två år sedan var Janne inblandad i en trafikolycka  
där han skadade ryggen och där föraren, Jannes 
bästa vän omkom. Bägge var vid tillfället berusade.  
Ryggskadan har inte kunnat diagnostiserats men Janne  
har sedan olyckan haft omväxlande sjukgymnastik  
och smärtstillande tabletter. Detta har avhjälpt smärtan  
under perioder men Janne har trots detta varit sjukskriven en hel 
del under de senaste två åren. Janne funderar på om han kanske  
bör omskola sig för att börja arbeta med något helt annat som  
inte är lika fysiskt påfrestande som måleriet men han vet  
inte riktigt vad han skulle vilja göra. 
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forts. Fallbeskrivning    Plats för anteckningar  
 
Missbruk 
Janne har druckit alkohol mer eller mindre regelbundet  
sedan han var 17 år men upplever inte att drickandet har vållat 
honom några problem tidigare. De senaste två åren har emellertid 
alkoholkonsumtionen ökat avsevärt, bl.a. som en följd av  
tidigare beskriven bilolycka. 
Janne berättar att han efter olyckan haft svårt att sova, 
haft värk och svårt att hantera sin sorg. När Janne druckit 
upplever han att dessa problem tillfälligt minskat. 
 
Lobbarna förklarar Janne med att han glömt bort att  
värktabletterna inte ska kombineras med alkohol. Janne antyder 
att intaget av smärtstillande ökat till följd av att han tycker 
att tabletterna inte längre har samma effekt. 
 
Janne har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet  
från 16-års åldern men upphörde då han flyttade in hos 
flickvännen. Vid några tillfällen har han också tagit amfetamin  
(i tablettform) men då bara i samband med fest.  
Han upplever inte att det varit svårt, att utan hjälp, sluta med  
cannabis men är betydligt mer orolig över hur han ska göra  
med alkoholen. Janne uttrycker att han vill avstå från att dricka 
alkohol under en tid för att ”känna efter” och få ordning  
på arbete, bostad och relation men vet inte om han vill vara  
nykter för all framtid. 
 
 
 
 
 
 
Tillägg: 
 
Ovanstående är den grundbeskrivning som Ni ska utgå ifrån då Ni diskuterar Jannes 
behandlingsplanering. För att få en uppfattning om enhetens bedömning då Jannes 
situation är annorlunda vill vi också att Ni tar ställning till ytterligare en omständighet. 
Hade Ni resonerat och agerat annorlunda: 
 
Om:   Janne hade injicerat amfetamin regelbundet under de senaste fyra 
           månaderna? Om ja – beskriv hur! 
 

Tack för att Ni har tagit Er tid! 
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Intervjumall    Bilaga 4 
  
 
DEL 1 – JANNE 
 

1. Upplevs vinjetten som realistisk? 
2. Vilken är målsättningen med arbetet med Janne? 
3. Vilka insatser anser ni att Janne ska erbjudas? 
4. Vilka omständigheter har ni grundat era val av insatser på? (kön, ålder, drog, 

missbrukets omfattning, missbrukets varaktighet, social situation, nätverk, specifika 
händelser) 

5. Hade ni resonerat och agerat annorlunda om Janne hade injicerat amfetamin 
regelbundet under de senaste fyra månaderna? Om ja – beskriv hur. 

 
 
DEL 2 – DEFINITION AV INSATSER OCH RESURSUTBUD 
 

1. Hur definierar ni respektive insats? 
2. Definiera övrigt resursutbud: (Sigtuna: Kognitiva samtal, MI, Stödsamtal, enskilt, 

Återfallsprevention i grupp och enskilt, Fysisk träning, Social träning) 
 
 
DEL 3 – TANKAR OM MISSBRUK 
 

1. Hur definierar ni missbruk av alkohol respektive narkotika? 
2. Vad tror ni är orsaken till missbruk? 
3. Hur definierar ni drogfrihet? 
4. Vad anser ni att en individ behöver för stöd för att uppnå och upprätthålla drogfrihet? 
5. Hur definierar ni behandling, och vad anser ni att syftet respektive målet med 

behandling är? 
6. Arbetar ni efter gemensamma strategier, riktlinjer, ideologier? 
7. Arbetar ni efter någon specifik arbetsmetod? 
8. Hur tillägnar ni er ny forskning och kunskap? 
9. Vad påverkar era val och bedömningar? 
10. Kan teorier om missbruk påverka valet av insats? 
11. Om ni gör olika bedömningar/har olika åsikter i ett ärende, vad kan det beror på? 

 
DEL 4 – ÖVRIGA CENTRALA BEGREPP 
 
Här tänkte vi be IP definiera specifika begrepp som inte framkommit tidigare. Exempelvis: 

• Stöd 
• Motivation 
• Matchning 
• Tyst kunskap 
• Evidensbaserat socialt arbete 
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DEL 5 –SKALA 
 
 
 
Avslutningsvis skulle vi vilja att IP placerar in enheten på nedan skalor: 
 
 
  
ENHETEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tyst kunskap                                                                
 
 
 
 
ENHETEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Evidensbaserat socialt arbete                                                               
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Skalor Tyst kunskap    Bilaga 5 
  
Ekerö:  
 

1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 
 
Sigtuna:  
 
 

1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 
 
Sollentuna: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7      X  8 9 10 
 
Solna: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 
 
Sundbyberg:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 
 
Upplands-Bro:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 
 
Upplands-Väsby: 
 
 

1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 
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Skalor Evidensbaserat socialt arbete 
 
Ekerö:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8      X  9 10 
 
Sigtuna:  
 

1 2 3 4 5 6 7      X   8  9 10 
 
Sollentuna: 
 
 

1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 
 
Solna: 
 
 

1 2 3 4 X 6 7 8 9 10 
 
Sundbyberg:  
 
 

1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 
 
Upplands-Bro:  
 
 

1 2 3 X 5 6 7 8 9 10 
 
Upplands-Väsby: 
 
 

1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 
 
 
 
 



�

ASI Grund

Instruktioner till intervjuaren
1.	 Informera	om	intervjuns	syfte	och	innehåll	samt		
	 	 avtala	tid	för	att	ge	återkoppling	om	intervjuresultatet		
	 	 till	den	intervjuade.

2.	 Informera	om	uppföljningsintervjun.

3.		Alkohol-	och	narkotikaproblem	bör	om	möjligt		
	 	 inte	påverka	skattningar	inom	övriga	områden,		
	 	 påminn	därför	den	intervjuade	om	detta.

4.	 Lämna	inga	tomma	svarsrutor.	När	frågan	är	 	
	 	 obesvarad	(personen	vet	inte	eller	vill	inte	svara)		
	 	 koda	X.	När	frågan	inte	är	relevant	koda	N.

5.	 Frågenummer	som	är	understrukna	är	frågor	av	
	 	 särskild	vikt,	så	kallade	kritiska	frågor.	Se	manualen.

6.	 Efter	varje	frågeområde	finns	utrymme	för		 	
	 	 kommentarer.

Klientens skattningsskalor
0		 	 	 Inget	problem	eller	behov	av	hjälp.
1		 	 	 Litet	problem	eller	behov	av	hjälp.
2		 	 	 Måttligt	problem	eller	behov	av	hjälp.
3		 	 	 Påtagligt	problem	eller	behov	av	hjälp.
4		 	 	 Mycket	stort	problem	eller	behov	av	hjälp.

Intervjuarens skattningsskala
0	–	1	 Inget	problem.	Hjälp	krävs	inte.
2	–	3	 Litet	problem.	Hjälp	krävs	troligen	inte.
4	–	5	 Måttligt	problem.	Viss	hjälp	krävs.
6	–	7	 Påtagligt	problem.	Hjälp	krävs.
8	–	9	 Mycket	stort	problem.	Hjälp	krävs	absolut.

ASI Grund “mars 2007” är en bearbetning av den svenska översättningen (1998) av Addiction Severity Index, v.5 (McLellan m fl). Bear-
betningen har genomförts av IMS, Socialstyrelsen.

ASI	Grund	är	en	standardintervju	för	kartläggning	och	bedömning	av	problem	och	resurser	 för	personer	med	
missbruks-	och	beroendeproblem.	Intervjun	innehåller	huvudsakligen	frågor	om	sju	livsområden:	fysisk	hälsa,	
arbete	och	försörjning,	alkohol-	och	narkotikaanvändning,	rättsliga	problem,	familj	och	umgänge	samt	psykisk	
hälsa.	 I	 intervjun	 ställs	 frågor	 om	 både	 tidigare	 erfarenheter	 och	 den	 nuvarande	 situationen.	 Dessutom	 finns	
skattningsfrågor	om	problem	och	hjälpbehov.	Efter	varje	ASI	Grund	bör	den	intervjuade	ges	tillfälle	att	ta	del	
av	och	ge	sin	syn	på	vad	som	kommit	fram.	Återkopplingssamtalen	är	alltid	viktiga	när	ASI	Grund	används	som	
bedömningsmetod.	För	att	stämma	av	och	följa	upp	insatser	används	ASI	Uppföljning.		

Namn

Personnummer

 Allmän information (1 av 1)

A2

A6 Huvudman eller verksamhet
� – Statens institutionsstyrelse 
2 – Kriminalvård 
3 – Landsting
4 – Kommun
5 – Privat 
6 – Annan

Initiativtagare till kontakten
� – Klienten 
2 – Familj eller vänner 
3 – Myndighet
4 – Annan

A5

Inskrivningsdatum
ÅÅMMDD

Datum för intervju
ÅÅMMDD

Kön
� – Man
2 – Kvinna

Intervjuarkod

A7 

A8

A3 

A9

Specificera

Specificera

EnhetskodA�0

Ålder

A4

Frivilliga koderA��

A�

ba c
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 Bakgrund (1 av 2)

Nuvarande bostadsort
� – Stor stad (över �00 000) 
2 – Mellanstor (�0–�00 000) 
3 – Landsort (under �0 000)

Kommun (Ange kommunkod.)

Medborgarskap (Ange landskod.)

Födelseland (Ange landskod.)

Klient

Mamma

Pappa

B1 

B2

B6

B7

Har du varit intagen eller inlagd på 
någon institution de senaste 30 
dagarna? (Vid flera alternativ
ange den längsta vistelsen.)
0 – Nej
� – Ja, kriminalvård 
2 – Ja, missbruksvård 
3 – Ja, somatisk vård 
4 – Ja, psykiatrisk vård 
5 – Ja, enbart abstinensbehandling (avgiftning)
6 – Ja, annat

Om ja, hur många dagar?

B8

B8a

Specificera

Hur bor du?
� – Egen bostad (ägande eller förstahands-
  kontrakt) 
2 – Andrahandsboende 
3 – Hos föräldrar, släktingar, inneboende eller   
  boendekollektiv 
4 – Försöks- eller träningslägenhet 
5 – Institution, kategorihus eller familjevård  
6 – Hotell  
7 – Bostadslös
8 – Annat

Hur länge har du 
bott på detta sätt?
ÅÅ MM

Är du nöjd med din boendesituation?
0 – Nej    � – Ja

B3

B4 

B5 

Specificera

Bakgrund (2 av 2)

a

b

c

Specificera
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 Fysisk hälsa (1 av 2)

Hur många gånger har du varit 
inlagd på sjukhus för kroppsliga 
skador eller sjukdomar? (Ta med 
överdos och delirium, uteslut ab-
stinensbehandling.)

C2

För hur länge sedan låg du 
på sjukhus för en kroppslig 
skada eller sjukdom?
ÅÅ MM

C3 

Har du några långvariga kroppsliga 
skador eller sjukdomar?
0 – Nej    � – Ja

C�

Har du hepatit B eller C?
0 – Nej    � – Ja

C4

Har du hiv-testats?
0 – Nej    � – Ja

C5

C5a 

Om ja, vad var det senaste 
provresultatet?
0 – hiv-negativ    � – hiv-positiv

C5b

Om ja, för hur många månader 
sedan?

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du haft problem 
med din fysiska hälsa?

C�0

Är du ordinerad att regelbundet 
ta läkemedel för några kroppsliga 
skador eller sjukdomar?
0 – Nej    � – Ja

C7

Har du sjukersättning på grund av 
någon kroppslig skada eller sjukdom?
(Uteslut psykiska besvär.)
0 – Nej    � – Ja

C8

Har du fått läkarvård för någon 
kroppslig skada eller sjukdom de 
senaste sex månaderna?
0 – Nej    � – Ja

C6

Specificera

Fysisk hälsa (2 av 2)

Klientskattning

Hur oroad eller besvärad har du 
varit för din fysiska hälsa under de 
senaste 30 dagarna?

C��

Hur viktigt är det för dig att få 
hjälp med din fysiska hälsa?
(Utöver pågående hjälp.)

C�2

Intervjuarskattning

Gör en uppskattning av klientens 
behov av vård för kroppsliga 
skador eller sjukdomar.
(Utöver pågående hjälp.) 

C�3

Hepatit Ba 

Hepatit Cb Får du för närvarande någon 
hjälp med problem som rör din 
fysiska hälsa?
0 – Nej    � – Ja

C9

Specificera
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D2

D�

 Arbete och försörjning (1 av 3)

Hur många år har du gått i skola? 

Vilken är din högsta utbildning?
� – Ej avslutad grundskola 
2 – Grundskola 
3 – Gymnasium 
4 – Högskola eller universitet

Har du ett yrke? 
0 – Nej    � – Ja

D3

Har du körkort?
0 – Nej    � – Ja

D4 

Har du tillgång till bil? (Sätt 0 om 
du inte har körkort.)
0 – Nej    � – Ja

D4a

Hur länge varade din 
längsta sammanhängande 
period av arbete?
ÅÅ MM

D5

Hur länge varade din 
längsta period av arbets-
löshet?
ÅÅ MM

D6

Arbete och försörjning (2 av 3)

Vad har du huvudsakligen arbetat 
med? (Ange yrkeskod �-6.)

D7 

Vilken har din vanligaste syssel-
sättning eller försörjning varit de 
senaste tre åren?
� – Heltid (minst 35 timmar/vecka)
2 – Deltid (regelbundet deltidsarbete)
3 – Deltid (oregelbundet deltidsarbete)
4 – Studier
5 – Värnplikt
6 – Sjuk- eller aktivitetsersättning
7  – Ålderspension
8 – Arbetslös (inklusive hemarbete)
9 – Intagen eller inlagd på institution

D8 

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du arbetat? 

D9 

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du varit sjukskriven?

D�0 

Hur mycket fick du i lön för arbete 
under de senaste 30 dagarna?
(Efter skatt i kronor.)

D�� 

Specificera

Specificera

arbetslöshetsersättning?D�2 

Har du under de senaste 30 dagarna 
fått pengar från:
0 – Nej    � – Ja

ekonomiskt bistånd från Social-
tjänsten?

D�3 

ersättning från Försäkringskassan?D�4 

partner, familj eller vänner?D�6 

olaglig verksamhet?D�7

prostitution?D�8 

bidrag eller lån för studier?D�5 

spel?D�9

andra källor?D20 

Specificera
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Arbete och försörjning (3 av 3)

Vilken är din nuvarande huvudsak-
liga försörjningskälla? (Numrera 
enligt D��–20.)

D2�

Vilken har varit din huvudsakliga 
försörjningskälla de senaste sex 
månaderna? (Numrera enligt D��–20.)

D22 

Hur stora är dina skulder? 
(Ange i tusentals kronor.)

D23

Hur många personer är beroende 
av dig för sitt uppehälle? (Mat, 
bostad etc.)

D24

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du haft problem i 
arbetet eller med arbetslöshet?

D26

D27

Klientskattning

Hur oroad eller besvärad har du 
varit av problem med arbete eller 
arbetslöshet under de senaste 30 
dagarna?

Hur viktigt är det för dig att få 
hjälp för problem med arbete 
eller arbetslöshet?
(Utöver pågående hjälp.)

D28

Intervjuarskattning

Gör en uppskattning av klientens 
behov av hjälp med arbets- eller 
arbetslöshetsproblem.
(Utöver pågående hjälp.)

D29

 Alkohol- och narkotikaanvändning (1 av 7)

Alkoholanvändning

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du druckit alkohol?

E4

Hur många av de senaste 30 dagar-
na har du druckit till berusning?

E5

Hur gammal var du när du drack 
till berusning första gången?

E3

Hur gammal var du när du började 
dricka alkohol tre dagar i veckan 
eller fler, oavsett mängd?

E7

Hur gammal var du när du började 
dricka alkohol till berusning tre 
dagar i veckan eller fler?

E9

Formuleringen “till berusning” betyder 
i följande frågor fem standardglas för 
män och fyra standardglas för kvinnor. 
(Ett standardglas = 4 cl starksprit.) Hur många år har du druckit 

alkohol tre dagar i veckan eller 
fler, oavsett mängd?

E6

Hur många år har du druckit 
alkohol till berusning tre dagar i 
veckan eller fler?

E8

Får du för närvarande någon 
hjälp med problem som rör 
arbete eller arbetslöshet?
0 – Nej    � – Ja

D25

Specificera

Har du druckit alkohol någon gång?
0 – Nej    � – Ja

E�

Har du druckit alkohol till berusning?
0 – Nej    � – Ja

E2
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Alkohol- och narkotikaanvändning (2 & 3 av 7)

Narkotikaanvändning

HeroinE�0

MetadonE��

SubutexE�2

Andra opiater/
smärtstillande

E�3

a Prövat

Ord.Följt

b  Första  
  gången

c  Användning  
  senaste 30 dgr.

e  År av ditt liv f  Int.    
  sätt

Följt ord.

Har du någon gång prövat preparatet?a

Hur gammal var du första gången 
du prövade preparatet?

b

Hur många av de senaste 30 dagarna har 
du använt preparatet? Använde du det på 
ordination av läkare? Har du följt denna 
ordination?  

c

Hur många år har du använt preparatet 
tre dagar eller fler per vecka? Hur många 
av dessa har du följt ordination?

d

Vilket var det vanligaste intagningssättet? 
� – Oralt
2 – Nasalt
3 – Rökning
4 – Icke intravenös injektion
5 – Intravenös injektion

f

0–Nej
�–Ja

Ålder 0–Nej
�–Ja

0–Nej
�–Ja

Antal dgr. Antal år Antal år Se alt.
ovan

Hur gammal var du när du började 
använda preparatet regelbundet, tre 
dagar eller fler per vecka?

e

d  Regel-
  bunden
  anv.

KokainE�5

AmfetaminE�6

CannabisE�7

HallucinogenerE�8

EcstasyE�9

LösningsmedelE20

AnnatE2�

Dämpande 
(BZD, Sed, Hypn.)

E�4

Följande frågor handlar om narkotika. 
Svaren kodas i tabellen nedan.

Flera preparat 
per dag 
(Inklusive E2.)

E22

Ålder
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Hur många gånger har du deltagit 
i behandling för ditt alkohol- eller 
narkotikamissbruk:

Alkohol- och narkotikaanvändning (4 av 7)

Har du någonsin injicerat?
0 – Nej    � – Ja

E23 

Om ja, hur gammal var du 
första gången?

E23a

Om du injicerat de senaste sex mån-
aderna, hur ofta har du delat spruta?
� – Aldrig
2 – Några gånger
3 – Ofta

E23e 

Hur många gånger har du:E24

fått delirium av alkohol?a 

överdoserat narkotika?b

Hur gammal var du när 
du påbörjade din första 
behandling?

E28

Alk. Nark.

Röker du tobak eller snusar dagligen?
0 – Nej    � – Ja

E25

E26

i öppenvård?a

i slutenvård?b

Alkohol- och narkotikaanvändning (5 av 7)

Hur många månader var du 
som längst missbruksfri efter 
behandling för:

E29 

alkoholproblem?a

narkotikaproblem?b 

Vilket medel är ditt
största problem?
  �   –  Alkohol
�0–2�– Ett preparat, koda enligt    
     tabellen på sidan sex.
22   –  Alkohol och något eller några preparat
23   –  Fler än ett preparat
  0   –  Inget

E30

Hur många månader avstod 
du senast utan hjälp från 
detta eller dessa medel?

E3�

För hur många månader sedan upp-
hörde den missbruksfria perioden?
(0 – Avstår fortfarande.)

E32

Hur mycket pengar har du betalat
under de senaste 30 dagarna för:

E33

alkohol?a 

narkotika?b 

Hur många år av ditt liv 
har du injicerat?

E23b

Hur många av de senaste sex 
månaderna har du injicerat?

E23c

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du injicerat?

E23d
enbart abstinens- 
behandling?

a

enbart tvångsvård?b

Hur många av dessa var: E27
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Alkohol- och narkotikaanvändning (7 av 7)

Klientskattning

Hur oroad eller besvärad har du 
varit under de senaste 30 dagarna 
för problem med:

E39

Hur viktigt är det för dig att få 
behandling för:
(Utöver pågående hjälp.)

E40

Intervjuarskattning

Gör en uppskattning av klientens 
behov av hjälp för problem med:
(Utöver pågående hjälp.)alkohol?a 

narkotika?b 

alkoholproblem?a 

narkotikaproblem?b

alkohola 

narkotikab 

Alkohol- och narkotikaanvändning (6 av 7)

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du fått behandling 
i öppenvård?

E34 

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du tagit medicin 
ordinerad för alkohol- eller 
narkotikaproblem?

E35 

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du deltagit i själv-
hjälpsgrupper? (AA, NA, m. fl.) 

E36

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du upplevt:

E38

alkoholproblem?a 

narkotikaproblem?b 

Får du för närvarande någon annan 
hjälp med problem som rör alkohol 
eller narkotika?
0 – Nej    � – Ja

E37

Specificera

E4�
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 Rättsliga problem (1 av 2)

Är du villkorligt frigiven eller har du 
frivårdspåföljd?
0 – Nej    � – Ja

F�

NarkotikabrottF2

Hur många gånger i ditt liv har du 
åtalats för följande? (F2-8.)

Egendomsbrott (Stöld, snatteri, 
häleri, bedrägeri, etc.)

F3

Våldsbrott (Rån, misshan-
del, mord, dråp, etc.)

F4

Andra brott (Vandalism, olaga 
vapeninnehav, etc.)

F5

Hur många av åtalen i alternativen 
F2–5 ledde till fällande domar?

F6

Hur många gånger i ditt liv har 
du varit berusad på allmän plats 
och omhändertagits (“lobbad”) 
eller åtalats för förargelseväck-
ande beteende?

F9

Rattonykterhet eller rattfylleriF7

Andra allvarliga trafikbrott (Grov 
vårdslöshet, olovlig körning, etc.)

F8

Hur många månader har du varit 
frihetsberövad? (Häkte, kriminal-
vårdsanstalt, rättspsykiatrisk vård.)

F�0 

Hur många månader var du 
senast intagen?

F�0a 

Vilket brott gällde det? (Utgå från 
F2–8. Använd siffrorna. Om flera 
brott, ange det grövsta.)

Rättsliga problem  (2 av 2)

Väntar du på åtal, rättegång eller
straffpåföljd för brott?
0 – Nej    � – Ja

F�� 

Om ja, för vilket brott? (Utgå 
från F2–8. Använd siffrorna. Om 
flera brott, ange det grövsta.)

F��a

Hur många av de senaste 
30 dagarna har du ägnat åt 
olaglig verksamhet med syfte 
att skaffa pengar?

F�2 

F�0b 

Får du för närvarande någon 
hjälp med rättsliga problem eller 
brottsligt beteende?
0 – Nej    � – Ja

F�3

Specificera

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du haft rättsliga 
problem eller problem med 
brottsligt beteende?

F�4

Klientskattning

Hur oroad eller besvärad har du varit 
av rättsliga problem eller brottsligt 
beteende de senaste 30 dagarna?

F�5

Hur viktigt är det för dig att få 
hjälp med rättsliga problem eller 
brottsligt beteende?
(Utöver pågående hjälp.)

F�6

Intervjuarskattning

Gör en uppskattning av klientens 
behov av hjälp med rättsliga 
problem eller brottsligt beteende. 
(Utöver pågående hjälp.)

F�7
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Missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten (1 av 2)

Har några av dina släktingar haft allvarliga problem med alkohol, narkotika, psykisk hälsa eller 
kriminalitet? 

Koda enligt följande: 
0 – Om klienten klart anger att personen inte har haft problem.
� – Om klienten anger att personen har haft problem.
När det finns flera personer i en kategori koda den som har eller har haft problem.

MormorG� 

Mammas sida

Morfar

Mamma

Andra 
viktiga

FarmorG2

Pappas sida

Farfar

Pappa

Andra 
viktiga

Missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten (2 av 2)

Bror 1G3

Syskon

Bror 2

Syster �

Syster 2

Barn 1G4

Barn

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Alk. Nark. Psyk. Krim.

Alk. Nark. Psyk. Krim.

Alk. Nark. Psyk. Krim.

Alk. Nark. Psyk. Krim.

a 

b 

c 

d

a 

b 

c 

d

a 

b 

c 

d 

a 

b 

c 

d 
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 Familj och umgänge  (1 av 4)

Har du egna barn?
0 – Nej    � – Ja

H3

Kön
�

2

3

4

Ålder Boende

Lever du tillsammans med barn under 
�8 år som inte är dina egna?
0 – Nej    � – Ja

H4

�–Pojke 
2–Flicka

Familj och umgänge (2 av 4)

H3b Om ja, ange ålder, kön och boende:

�–Med båda 
  föräldrarna
2–Med mamma
3–Med pappa 
4–Med släktingar 
5–I familjehem 
6–På institution 
7–Eget boende 
8–Annat

Väntar du barn?
0 – Nej    � – Ja

H5 

Om ja, hur många?H4a 

Vilket civilstånd har du?
� – Gift
2 – Sammanboende
3 – Ensamstående, tidigare gift 
  eller sammanboende
4 – Ensamstående, aldrig gift
  eller sammanboende

H� 

Hur länge har du haft 
detta civilstånd? (Från 
�8 års ålder.)
ÅÅ MM

H�a

Är du nöjd med denna situation?
0 – Nej
� – Ja
2 – Både och

H�b

Vilka är dina nuvarande levnads-
förhållanden?
� – Med partner och barn
2 – Endast med partner
3 – Endast med barn
4 – Med föräldrar
5 – Med släktingar
6 – Med vänner
7 – Ensam
8 – På institution eller motsvarande
9 – Inga stabila levnadsförhållanden

H2

Hur länge har du levt under 
dessa förhållanden? (Från 
�8 års ålder.)
ÅÅ MM

H2a

Är du nöjd med dessa 
levnadsförhållanden?
0 – Nej
� – Ja
2 – Både och

H2b

Med vem tillbringar du den största 
delen av din fritid?
� – Familj eller anhöriga utan aktuella
  alkohol- eller narkotikaproblem
2 – Familj eller anhöriga med aktuella
  alkohol- eller narkotikaproblem
3 – Vänner utan aktuella alkohol-
  eller narkotikaproblem
4 – Vänner med aktuella alkohol-
  eller narkotikaproblem
5 – Ensam

H8

Är du nöjd med detta?
0 – Nej
� – Ja
2 – Både och

H8a

missbrukar alkohol?
0 – Nej    � – Ja

H6

Lever du tillsammans med någon 
som för närvarande:

använder ickeordinerade 
narkotiska preparat?
0 – Nej    � – Ja

H7

Hur många nära vänner har du?H9

Om ja, hur många?H3a
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Familj och umgänge (4 av 4)

Har du haft goda personliga relationer med 
några av följande personer?
0 – Nej  � – Ja

H�0 Mamma

Pappa

Syskon

Partner, maka eller make

Egna barn

Vänner

Familj och umgänge (3 av 4)

Senaste 
30 dgr.

Tidigare 
i livet

Har du upplevt perioder då du haft stora 
svårigheter att komma överens med några av 
följande personer?
0 – Nej  � – Ja Senaste 

30 dgr.
Tidigare 

i livet
Mamma

Pappa

Syskon

Partner, maka eller make

Egna barn

Annan nära släkting

H�6

H�7

H�8

H�9

H20

H2�

Nära vännerH22

GrannarH23

ArbetskamraterH24

Har någon av dessa personer (H�6–H24) eller 
någon annan misshandlat dig?
0 – Nej  � – Ja

Senaste 
30 dgr.

Tidigare 
i livet

Psykiskt eller känslo-
mässigt 

H25

FysisktH26

Sexuellt H27 

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du haft allvarliga 
relationsproblem med:

H29

din familj eller anhöriga?a

andra personer?b 

ensamhet?c 

Klientskattning

Hur oroad eller besvärad har du varit 
av problem med familj och umgänge 
de senaste 30 dagarna?

H30 

Hur viktigt är det för dig att få hjälp 
med familj- och umgängesproblem?
(Utöver pågående hjälp.)

H3� 

Intervjuarskattning

Gör en uppskattning av klientens 
behov av hjälp för problem med 
familj och umgänge.
(Utöver pågående hjälp.)

H32 

Får du för närvarande någon hjälp  
med problem som rör familj och 
umgänge?
0 – Nej    � – Ja

H28

Specificera

H��

H�2 

H�3

H�4 

H�5
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 Psykisk hälsa (1 av 2)

Hur många gånger har du fått 
behandling för psykiska eller 
känslomässiga problem:

i slutenvård?

i öppenvård?

Har du ordinerats läkemedel 
för något psykiskt eller 
känslomässigt problem?
0 – Nej    � – Ja

I3

Har du sjukersättning på grund av 
psykiska besvär?
0 – Nej    � – Ja

I2

Har du: Senaste 
30 dgr.

Tidigare 
i livet

upplevt allvarlig 
depression?

I4

upplevt allvarlig ångest 
eller allvarliga spännings-
tillstånd?

I5

upplevt svårigheter att 
förstå, minnas eller kon-
centrera dig?

I6

upplevt hallucinationer?I7

upplevt svårigheter att kon-
trollera våldsamt beteende?

I8

Fråga I4–I�� besvaras med
0  – Nej
�  –  Ja    
2  –  Ja, enbart alkohol- eller narkotikapåverkad  
   eller abstinent

Senaste 
30 dgr.

Tidigare 
i livet

a

b

haft allvarligt menade 
självmordstankar?

I9

gjort självmordsförsök?I�0

Hur många gånger har du
gjort självmordsförsök?

I�0a

Har du upplevt andra 
psykiska eller känslomässiga 
problem än de vi talat om? 
(T. ex. ätstörningar, 
manier etc.)

I��

Psykisk hälsa (2 av 2)

Senaste 
30 dgr.

Tidigare 
i livet

Hur många av de senaste 30 
dagarna har du upplevt psykiska 
eller känslomässiga problem?

I�3

Klientskattning

Hur oroad eller besvärad har du varit 
under de senaste 30 dagarna för din 
psykiska hälsa?

I�4

Hur viktigt är det för dig att få
hjälp med din psykiska hälsa?
(Utöver pågående hjälp.)

I�5

Intervjuarskattning

Gör en uppskattning av klientens 
behov av psykisk vård.
(Utöver pågående hjälp.)

I�6

Får du för närvarande någon 
hjälp med problem som rör din 
psykiska hälsa?
0 – Nej    � – Ja

I�2

Specificera

I�

Har du:



�4

0 � 2 3 4 Problemområde 0 � 2 3 4 5 6 7 8 9

Fysisk hälsa

Arbete och försörjning

Alkoholanvändning

Narkotikaanvändning

Familj och umgänge

Profil över klientens skattningar Profil över intervjuarens skattningar

0 � 2 3 4

Oro/besvär Hjälpbehov

 Kommentarer

Psykisk hälsa

Rättsliga problem


