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ABSTRACT 
 
Det här är en uppsats vars syfte är att öka kunskapen om de möjliga konstruktioner som om-
ger en socialarbetare när man samtalar om begreppen missbruk och bedömningar. Genom att 
intervjua handläggare inom olika missbruksenheter har jag kunnat lyfta fram ett resultat som 
upplyser om möjliga arbetsmetoder inom det sociala arbetet som handläggarna utvecklar 
medvetet eller ej.  
 
I praktiken utgör arbetsmetoderna ett resultat av socialarbetarnas brist på kunskap för kunna 
att sammanföra teoretiska begrepp till den praktiska verkligheten de förhåller sig till. Där de 
teoretiska begreppen som man använder saknar en tydlig medveten definition och det sociala 
arbetet som utförs har ett stort utrymme för att bli påverkad av många olika subjektiva fakto-
rer. En klient måste därför har mycket tur för att kunna få hjälp. 
 
Ur ett social konstruktionistisk perspektiv visar resultatet att det sociala arbetet utgörs av en 
kontext med tre olika intressegrupper som inte kommer i kontakt med varandra samtidigt. 
Vilket leder till att olika verklighetsbilder formas utan att man tar del av varandra kunskap 
och lämnar socialarbetarrollen i en kontext där arbetet går ut på att kompromissa fram olika 
överenskommelser mellan olika intressen.  
  
Nyckelord:  Socialt arbete, missbrukarvården, missbruk, bedömningar, sociala konstruktioner. 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis kommer jag att kort presenta uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställning, centra-
la begrepp och arbetets disposition. 
 
Dagens debatt kring begreppet missbruk är mångfacetterad. I media förs debatten kring narko-
tika och alkohol på flera olika nivåer och det kan vara svårt att veta vad som egentligen defi-
nieras i ordet missbruk.  
 
När man talar om missbruksbegreppet upptäcker man att det finns många olika sätt att beskri-
va en missbrukare. Det kan handla om att inte klara av att leva utan hjälp och stöd, men ordet 
missbrukare används även för människor som inte alls kommer i kontakt med socialtjänsten. 
Det finns även de som brukar droger men anser inte själva att de är missbrukare. 
 
Det var i samband med min praktik inom socialtjänsten som jag upptäckte att alla personer 
som jag frågade hur de definierade som en missbrukare, svarade olika. När jag frågade om 
vilka åtgärder som vidtogs kring en specifik klientsituation fick jag olika svar. Varför bedöms 
samma klientsituation olika? Denna fråga ligger till grund för denna uppsats.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om vilka aktörer och intressen den sociala kontexten 
består av och omger en socialarbetare inom missbruksenheten på socialtjänsten.  
 
1.2 Frågeställning 
 
Vilka möjliga konstruktioner påverkar en socialarbetare då denne gör en bedömning samt 
definierar begreppet missbruk?  
 
1.3 Centrala begrepp 
 

• Socialarbetare: det här begreppet avser bara socialsekreterare som är handläggare i so-
cialtjänstens missbrukarenhet. Ordet respondenter och intervjupersoner kommer att 
användas som synonym till begreppet socialarbetare. 

 
• Missbruksbegreppet: Det här begreppet avser att beskriva vilka egenskaper en individ 

måste uppnå för att man ska känna igen att personen är en missbrukare. 
 

• Klienter: Avser de personer som har kontakt med missbruksenheten. 
 

• Social kontext: Det här begreppet avser att beskriva den sfär som formas i socialtjäns-
ten när olika aktörer samspelar för att besluta om vad en bild av verkligheten ska om-
fatta, genom att representera sina perspektiv och intressen (Payne, 2002:38). 

 
• Konstruktioner:  Begreppet konstruktioner avser att beskriva en intressegrupps teori 

eller perspektiv på den verklighet som kommer att skapas i samspel med andra aktörer 
(Payne, 2002:24).  
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1.4 Arbetets disposition 
 
I kapitel två redovisas bakgrund och tidigare forskning inom det valda ämnet.  Därefter i kapi-
tel tre redogörs för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen. I kapitel fyra 
redovisas den kvalitativa metod som används samt tillvägagångssättet för intervjuerna och 
uppsatsens framställning. Detta följs av kapitel fem där resultatet av intervjuerna redovisas 
Sedan fortsätter uppsatsen med resultatavsnittet som beskriver resultatet från intervjuerna. 
Kapitel sex består av en analys av resultatet. Det sista kapitlet utgör en sammanfattning, tan-
kar och slutsatser av uppsatsens resultat.  
 
2. Bakgrund 
  
2.1 Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet kommer jag att beskriva det nuvarande kunskapsläget om de ämnen som 
berör min frågeställning. Jag har inte hittat någon forskning eller rapport som fullständigt be-
skriver min uppsatsfråga så som den är ställd, men jag har däremot hittat forskning och studi-
er som angränsar till de två teman som mina intervjuer bygger på; missbruk och bedömningar.  
 
Kapitel två är uppdelat utifrån dessa två ämnen. Första delen består av en presentation av 
missbruksbegreppet, där jag beskriver definitioner av missbruk och dess bakomliggande orsa-
ker. Andra delen handlar om bedömningar och vilka möjliga faktorer som påverkar en social-
arbetare när denne handlägger ett ärende.  
 
2.2 Definitionerna av ett missbruk 
 
Definitionen av ett missbruk syftar till att förklara hur man bedömer att en individ är missbru-
kare. Eftersom det finns olika sätt att beskriva missbrukets bakomliggande orsaker definierar 
man en individ som missbrukare utifrån olika utgångspunkter. Jessica Palm skriver att frågan 
om vad alkohol- och drog - problem är, har olika svar vid olika tidpunkter och platser, svaret 
står även i förhållande till vem som får frågan (Palm, 2006:15). I följande stycke presenteras 
de synsätt som har varit utmärkande i litteraturen när det handlar om definitioner av missbruk 
 
Missbruk definieras av Anonyma narkomaner som en sjukdom, där individen aktiverar sin 
sjukdom om den använder någon form av sinnes- eller stämningsrubbande substanser. Sjuk-
domen innefattar mer än bara användningen av ett preparat, det handlar även om dess skapan-
de av problem i individens livsföring. Sjukdomen beskrivs som att den kan ha funnits hos 
individen innan man har använt ett preparat. Individen anses dock inte vara medveten om att 
den bär på sjukdomen, men får insikt om det när man söker sig till NA. Anledningen till att 
individen inte har varit medveten om sitt beroende, vilar på att personen hela tiden har blivit 
underättad av fel personer, exempelvis genom att tro sig kunna kontrollera sitt intag av olika 
preparat. Eftersom sjukdomen beskrivs som något inneboende hos individen långt innan indi-
viden utsätts för ett preparat, kan man inte tillfriskna eller genomgå en rehabilitering för att bli 
frisk. Denna sjukdom innebär därför en livslång kamp för att hålla sig borta från preparaten 
och hålla sig undan sjukdomen som alltid ligger och vilar (Narcotics Anonymous, 1998:3).   
 
Det moraliserande synsättet för att definiera ett missbruk förekommer oftast i de länder där 
man beskriver missbruk som ett beteende som utgör ett problem för individen. Det innebär att 
personen som använder droger anses ha ett beteende som skiljer rätt från fel beteende utifrån 
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de normer som finns i samhället. Exempelvis kan individen bli straffad för sitt drogbruk, men 
även förlora sitt arbete eller bostad om man kommer fram till att ett missbruk förekommer. 
Det resulterar i att de personer som använder olika preparat bryter mot samhällets normer och 
blir därmed marginaliserade i förhållandet till kollektivets normer (Palm, 2006:15). 
 
Det moraliserande perspektivet genomsyrar även andra perspektiv som beskriver vad ett 
missbruk är. De teorier som lämnar utrymme för ett moraliskt perspektiv utgörs av de be-
skrivningar som definierar vilka handlingar som kännetecknar ett missbruk. Ett handlingssätt 
definieras i dessa teorier som något som skiljer sig från ett accepterat beteende. Moralen blir 
då en reaktion på de beteenden som skiljer sig från de beteenden som man anser acceptabla. 

Där vissa individer beskrivs som upprätthållare av kollektivets normer och andra tillskrivs de 
egenskaper som leder till att de skiljer sig från kollektivets normer i samhället (Palm, 2006:27 
- 29).  
  
I ett medicinskt biologiskt perspektiv definierar man missbrukare som individer vars missbruk 
kommer till genom en biologisk faktor som påverkas av preparaten. Effekten lämnar indivi-
den med en lustupplevelse som de inte kan kontrollera. Vissa inom detta perspektiv menar att 
individen kan lida brist på vissa signalsubstanser i hjärnan, genom medfödd eller fördärvad 
brist på vissa ämnen, och därför bli mer sårbar för vissa preparat som kan påverka hjärnan 
genom signalsubstanserna (Nordegren & Tunving, 1997:343). Användningen av olika prepa-
rat som stimulerar endorfinerna, resulterar därför i en lustupplevelse på grund av att de kom-
penserar redan bristande ämnen i hjärnan hos individen. Individen är enligt detta synsätt 
missbrukare redan från första stunden denna exponeras för ett preparat (Heilig, 1999:27 – 28).  
  
När man definierar en individ som missbrukare ur ett psykosocialt perspektiv, skiljer man 
mellan individens olika handlingar som utförs i livet. Det innebär att två personer som utför 
samma handling kan ha två olika syften med akten. Det är ett grundläggande antagande för ett 
psykosocialt perspektiv, eftersom man anser det är möjligt att kunna bruka droger utan att det 
innebär ett missbruk för individen. De personer som blir problematiska brukare är de indivi-
der som brukar preparat på ett sätt där drogen får högsta prioritet i livet. Allt bruk av olika 
preparat leder inte till att man blir missbrukare, missbruket definieras först i samband med 
individens livsstil leder till ett problematiskt levnadssätt (Goldberg, 2005:21).  
 
Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet definierar man missbruk som ett begrepp som 
inte har en bestämd definition (Palm, 2006:9). Definitionen av missbruk ändras utifrån den 
mening missbruksbegreppet får i en specifik social kontext. Varje social kontext påverkas av 
olika historiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer, vilket gör att definitionen av 
missbruk ständigt ändras beroende på vilka aktörer som är närvarnade i den sociala kontexten 
som frågan är ställd i. Bruket av olika rusmedel har förmodligen uppfattas på olika sätt och 
fyllt olika funktioner i skilda historiska och kulturella sammanhang, varje rusmedel har under 
någon tid och plats varit socialt accepterade och i under en annan tid och plats betraktats som 
farligt samt som föremål för ett fördömande beteende som kan leda till förbud. Inom alla kul-
turer och samhällen har olika rusmedel förekommit vilket har lett till att olika beskrivningar 
av vad missbruk är har bildats. Variationen av olika definitioner som finns och som konstrue-
rats i olika samhällen är ett enligt det social konstruktionistiska perspektivet ett resultat av att 
varje samhälle utgör en social kontext (Blomqvist, 2004:7, 2002:8,9) (Palm, 2006: 27, 33).  
 
Sammanfattningsvis visar de olika synsätten att de utgör varsin konstruktion av missbruksbe-
greppet och att en entydig definition inte existerar.  
     



8

2.3 Missbrukets orsaker 
 
I dagsläget finns det ungefär fyrtio olika konkurrerande teorier i fråga om förklaringar till 
narkotikamissbruk. De olika teorierna har varierande utgångspunkter som grund för sina be-
skrivningar av missbrukets orsaker. Förklaringsmodellerna visar att det inte finns en entydig 
bild av orsaken till missbruk (Blomqvist, 2002:8,9)  
 
Det går att dela in de olika förklaringsmodellerna till missbrukets orsaker genom att se hur 
människan förhåller sig till de droger som figurerar i samhället. Människan kan ses ur ett 1) 
objekt,  2) subjekt eller i ett 3) subjekt – objekt perspektiv. Som ett subjekt har människan en 
fri vilja, kan agera, har en viss makt och tar ansvar över sina handlingar. Som ett objekt agerar 
hon inte utan reagerar för vad den blir utsatt för. Trots sin egen vilja att utföra en handling har 
hon ingen makt till det. Ansvaret för objektets handlingar vilar därför på det andra eller annat 
som bestämmer över det som utspelar sig i hennes liv och som påverkar det hon gör. De teori-
er som ser människan i ett objekt – subjekt antagande innebär att individen inte kontrollerar 
allt det som utspelar sig i omgivningen men har ett ansvar och vilja till att välja det man vill 
göra eller inte göra (Goldberg, 2005:19 - 20).  
 
Under följande rubriker redovisas olika orsaker till missbruk genom att kategorisera dem ut-
ifrån de tre olika antagande man kan ha om människans förhållande till narkotika. 
 
2.3.1 Människan som subjekt  
 
De perspektiv som presenteras i detta stycke utgår alla från det antagande där individen ses ur 
ett subjektförhållande till narkotikan. Det innebär att individen anses själv göra ett aktivt val 
av att bruka narkotika och lämnar därmed preparaten som en betydelselös anledning till för-
klaringen om missbrukets orsaker. Det som är centralt i dessa förklaringsmodeller är indivi-
dens aktiva val, där individen själv väljer att genomföra en handling som kan leda till ett 
missbruk.  
 
Blomqvist (2002) beskriver narkotikans bakomliggande orsaker utifrån ett omvändelseper-
spektiv där man anser att valet görs av individen själv när man väljer att använda ett preparat. 
Man anser dock att hon gör fel val om hon väljer att se brukandet av olika preparat som ett 
felaktigt beteende. Beskrivningar av missbrukets bakomliggande orsaker sker utifrån anta-
gandet att individen inte förmår att förstå konsekvenserna av ett narkotikabruk. Därför måste 
individen konfronteras och överbevisas för att få insikt om detta för att sedan kunna välja att 
avstå från sitt missbruk (Blomqvist, 2002:14). 
 
Enligt Nordengen & Tunvings beskrivning av urbaniseringsteorin, är det storstädernas stora 
variation av människor med olika livsstilar och normer som påverkar familjernas normgivan-
de funktion. Individer utsätts för stora påfrestningar i ett komplicerat samhälle, som gör det 
svårt vid skapandet av en identitet. Tonårskulturens påverkan genom drömmarna om en bättre 
tillvaro, uppfylls inte av det samhället erbjuder och kan leda till att narkotikan intar en roll 
som flykt från den omgivning man lever i (Nordengen & Tunving, 1997: 345). 
 
Mulford (1984, i Blomqvist 2002) menar att människans missbruk kan uppstå utifrån att indi-
videns handlande kan ske mellan positiva och negativa val. Det som man ser som rationella 
och intentionela handlingar går att förena med självdestruktiva val, som alkohol – narkotika-
missbruk (Blomqvist, 2002:14). 
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Ur ett moraliskt perspektiv kan missbrukets orsaker härledas till det som kommer efter indivi-
dens val. Det finns en valfrihet för individen att bete sig på ett sätt som är socialt accepterat. 
Det innebär att i de samhällen eller i den omgivning som ser på missbruk som ett förkastligt 
beteende, så har missbrukaren själv gjort ett val av att missbruka (Blomqvist 2004:33). Miss-
brukarens aktiva val och handling kan ses som en akt som anses felaktig, men som samtidigt 
upprätthåller andra accepterade normer (Palm,2006:15) (Nordegren & Tunving, 1997: 346).  
 
 2.3.2 Människan som objekt  
 
De förklaringsmodeller som presenteras i detta avsnitt beskriver människan som icke kapabel 
till att kontrollera sin konsumtion efter den första exponeringen av droger. Individen befinner 
sig i ett objektförhållande till de olika preparaten. Efter den första exponeringen av droger 
lämnas individens handlingsfrihet som en betydelselös anledning till förklaringen bakom 
missbrukets orsaker.  
 
Flera av de perspektiv som kommer att presenteras här utgör en del av det man kallar för det 
biologiska perspektivet. Detta innebär att många av förklaringsmodellerna i avsnittet nedan 
beskriver missbruk genom att skildra olika biologiska effekter hos individen när de använder 
olika preparat. Det sista synsättet är inte ett biologiskt perspektiv, men förklarar missbrukets 
orsaker som en inneboende sjukdom som en individ inte kan kontrollera eller veta om.  
 
Bejerot som är en av dem som representerar en del av det biologiska perspektivet, menar att 
missbruk sker redan vid första intagningen av preparaten, eftersom det skapar en lustupplevel-
se som man sedan alltid eftersträvar och vill tillbaka till. Längtan till det begär som individen 
har fått vid intaget av droger tvingar denne till ett missbruk och sedan till narkomani. Indivi-
den beskrivs som en person som alltid strävar efter att ha det så bra som möjligt, vilket gör 
människan underordnad sina lustupplevelser. Det leder till att man måste jaga lustupplevelsen 
för att kunna uppfylla lustbehovet och har därmed hamnat i det man kallar för narkomanin. 
Denna förklaring kallas även för driftsteorin där man menar att narkotika orsakar kortslutning 
i lust – olust- systemet och upplevelsen som narkotikan ger individen är så stark att man en-
dast kan få tillfredställelse av narkotikans stimulans. Sedan eftersträvar individen denna 
lustupplevelse tills narkotika fått en inneboende dynamik (Bejerot, 1977:17 – 22). Till denna 
typ av förklaringsmodeller som förknippas med lust- olust- systemet tillkommer en teori som 
kallas för präglingsteorin. Där menar man att lust och olust principen stimuleras redan från 
födseln genom att individen har utsatts för droger som exempelvis lustgas, som leder till att en 
individ redan har fått stimulans för en sorts lust och kommer därmed att eftersträva att uppfyl-
la denna. När man sedan exponeras för narkotika leder detta lättare till ett missbruk (Nordeg-
ren & Tunving, 1997:343 - 344).  
 
Inom det biologiska perspektivet finns det andra representanter som exempelvis Heilig (1999) 
som menar att redan första gången man provar narkotika påbörjas en process i kroppen som 
leder till ett tungt missbruk, processen kallas för missbrukarkarriären. Missbrukarkarriären 
kan delas in i fyra stadier, från experimentstadiet, rekreationsstadiet, adaptationsstadiet och 
kompulsivt missbruk. Där skriver man att stunden från att man experimenterar eller testar 
drogen blir det inkörsporten för missbrukarkarriären. Under rekreationsstadiet används drogen 
vid enstaka tillfällen och blir grunden för bildandet av ett mönster för att gå vidare till regel-
bundet användande, som kallas för adaptationsstadiet. Det är i denna fas som narkomanidenti-
teten grundas och miljön som individen söker sig till är där denne kan finna likasinnade. Sista 
stadiet är det kompulsiva missbruket som består av ett behagligt rus och samtidigt en plågsam 
abstinens (Heilig, 1999:101 – 104).  
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Blomqvist (2002) hänvisar till Peele (1985) som skriver att inom det biologiska perspektivet 
kan man även beskriva missbruk utifrån ett antagande på genetiska skillnader hos individen. 
Vissa individer har medfödda skillnader som gör att de reagerar olika på olika preparat, vilket 
leder till att de tappar kontrollen över sin konsumtion. Missbruk kan även ses som ruset som 
förändrar metaboliska eller andra förändringar i organismerna som skapar ett behov i kroppen 
av ökad tillförsel av narkotika (Blomqvist: 2002:9 - 10).  
 
Underskotteorin är den förklaringsmodellen som beskriver missbruk utifrån en genetisk skill-
nad hos dessa människor, som innebär att missbrukare föds med brister i signalsubstanserna i 
hjärnan. Bristen av exempelvis endorfiner kan kompenseras genom tillförsel av narkotika 
(Nordengren & Tunving, 1997:343).  
 
Anonyma Narkomaner beskriver missbruket och beroendet som en obotlig sjukdom som går i 
en process. En individ betraktar inte sig själv som en narkoman på grund av att omgivningen 
är fel underättad och man ser inte missbruket eftersom man tror att man kan ha ett uppehåll. 
Man söker sig till miljöer som är farliga och kriminellt belastade, som i sin tur kan komma att 
mötas med ett fängelsestraff. Sista alternativet om man inte vill bort från sjukdomen är fäng-
else institutioner, förfall och död. Individen kan tillfriskna men blir aldrig botad från sin sjuk-
dom eftersom den lever inneboende inom personen (Anonyma Narkomaner, 1998:3 – 8). 
 
Alla teorier som har presenterats i detta avsnitt förklarar missbrukets orsaker utifrån antagan-
det om att individen inte har kontroll över det som preparaten gör med dennes kropp. Indivi-
den lämnas helt ansvars- och maktlös inför preparatens påverkan, vilket är grunden för hur 
missbrukets orsaker förklaras som ett objektförhållande till individen.  
 
2.3.3 Människan i ett subjekt – objekt antagande 
 
De förklaringsmodeller som beskrivs i detta avsnitt ser människan i ett subjekt – objekt anta-
gande. Det innebär att individen ses som att den inte är kapabel till att påverka den omgivning 
som denne befinner sig i, men att man har ett handlingsutrymme i den och därmed kan göra 
individuella val. Det psykosociala perspektivet utgörs av många olika förklaringsmodeller 
som tar med olika psykosociala faktorer i sina beskrivningar av missbrukets orsaker.  
 
Ted Goldberg som utgör en av dem som representerar ett psykosocialt perspektiv menar att 
handlingens innebörd och syfte kan ha olika betydelser för aktörerna. Det är då logiskt möjligt 
att se användande av preparat som ett bruk eller ett missbruk. Problematiska konsumenter är 
de människor som tillåter preparaten spela en dominerande roll i deras liv. Drogkonsumtionen 
blir så anpassad i individens liv att de konkurrerar ut andra fritidssysslor som livet har att er-
bjuda. Rekreationskonsumenterna är de människor som betraktar sitt drogintag som en av alla 
andra livsaspekter, konsumtionen spelar inte en dominerande roll i livet. Detta innebär att det 
finns människor som har kontroll över sitt bruk av narkotika och trots att det är ett beroende-
framkallande medel innebär det inte att man hamnar i en problematisk konsumtion för det. 
Skillnaden till varför vissa blir problematiska konsumenter ligger i psykosociala faktorer som 
spelar roll till formandet av en missbrukare. Individen står mellan de val som görs och den 
stämpling omgivningen ger. Där människan är ett objekt inför den miljö och relationer som 
man har får, men ett subjekt i sitt handlande (Goldberg, 2005: 22 - 24).  
 
Blomqvist (1980, 2002) som hänvisar till Bergmark & Oscarsson (2000) anser att missbruk 
kan ses ur ett vad de kallar för integrerat perspektiv. Individen ses då både som en handlande 
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person som vill förverkliga sina personliga och kulturellt värderande mål, men har samtidigt 
ett begränsat handlingsutrymme för att nå dessa. Där anser de att individen påverkas av biolo-
giska, historiskt skapande, kulturella, miljö- och socialmässiga faktorer i den sociala kontext 
som man lever i, där individen vetandes eller ovetandes kan utföra en handling som kan bli ett 
problem i den social kontext man befinner sig i (Blomqvist, 2002: 13). 
 
Dessa förklaringsmodeller är det man skulle kunna kalla för psykosociala perspektiv och de är 
alla väldigt lika i sitt grundantagande om människans förhållande till preparaten. Begrepp som 
missbruksproblem, omgivning och preparat tillskrivs olika betydelser i de olika teorierna, 
vilket leder till att begreppens mening ständigt skiftar i förhållande till den social kontext som 
frågan är ställd i. Det gemensamma för dessa teorier är att människan ses som ett objekt i för-
hållande till samhällets kulturella, historiska och sociala aspekter som individen befinner sig i, 
men samtidigt ses människan som ett subjekt i förhållande till det handlingsutrymme man har 
inom de ramar den sociala kontexten utgör. I slutändan innebär det att förklaringarna till 
missbrukets bakomliggande orsaker är många och visar oss att en enhetlig syn på missbrukets 
orsaker inte existerar, varje förklaring utgör en konstruktion av missbrukets orsaker och en 
definition till vad missbruk är. Den konstruktionen som har fått mest utrymme i debatten över 
hur man ska definiera ett socialt problem som missbruk, utgör den konstruktionen som blir en 
norm i den kontext där debatten förs. 
 
2.4 Bedömningar – vad styrs socialarbetare av vid val av behandlingsalternativ?  
 
Det sociala arbetet med missbruk påverkas av de olika konstruktioner som finns som defini-
tioner av missbruk och de konstruktioner som beskriver dess bakomliggande orsaker. Varje 
konstruktion som definierar ett problem ger samtidigt en lösning på det. I praktiken påverkas 
socialarbetaren ständigt av olika aspekter av ett socialt problem, men det finns alltid ett syn-
sätt som får störst utrymme inom debatten. Våra tidsmässiga, kulturmässiga och ekonomiska 
faktorer påverkar debatten till att en konstruktion blir en norm i förhållande till de andra. De 
konstruktioner som redovisas är de faktorer som påverkar socialarbetare mest eftersom de är 
direkt förankrade till arbetsplatsen där socialarbetaren utövar sitt yrke (Payne, 1997:22, 26).  
 
Petterssons (1986) forskning visar att de faktorer som påverkar en bedömning är organisatio-
nens utformning, lagstiftning, ekonomiska ramar, och kulturarv. Det som binder dessa fakto-
rer samman är att alla har sitt syfte och påverkar på olika sätt hur det sociala arbetet ska be-
drivas, genom exempelvis lagstiftningens målsättningar för det sociala arbetet med missbruk. 
Petterssons forskning visar att socialt arbete får en vägledning till hur det sociala arbetet ska 
regleras genom bestämda mål, men saknar detaljer kring hur dess innehåll ska utformas. Detta 
ger utrymme för olika intressegrupper att utforma innehållet för att uppnå det sociala arbetets 
syfte efter deras intressen. Lagstiftningen kan exempelvis ha en bestämd målsättning, men 
innehållet skiftar ständigt utifrån de ideologiska intressegrupper som ligger bakom utform-
ningen av dess innehåll. Det gör att det sociala arbetet ständig utsätts för motsättningar som 
finns mellan olika konstruktioner av det sociala arbetet (Pettersson, 1986:62, 270 - 275). 
  
Alla dessa faktorer kommer att redovisas i följande underrubriker, slutligen kommer ett kort 
stycke presentera effekten av dessa faktorer som påverkar att prioriteringar görs av klient-
grupper när man gör en bedömning.  
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2.4.1 Lagstiftning 
 
I följande stycke kommer lagstiftningen att beskrivas kort och hur den påverkar det sociala 
arbetet med missbruk.  
 
Socialtjänstlagens utformning är delad i ett övergripande mål och sedan delad i delmål med 
angivelser för strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Socialtjäns-
tens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors eko-
nomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i livet. För att 
sedan uppnå de övergripande huvudmålen delas socialtjänstlagen in i tre andra delmål, som 
innehåller strukturinriktade insatser som exempelvis medverkan i samhällsplanering, allmänt 
inriktade insatser som arbete och försörjning, och individinriktade insatser som behandlings-
verksamhet (Pettersson,1986:62) (Gasslander & Östergren, 1982: 39).  
 
Pettersson (1986) skriver att socialtjänstlagen har en portalparagraf som är Sol 1:1, men soci-
altjänstlagen är en ramlag. Lagstiftarna har genom portalparagrafen lyckats få en gemensam 
enighet gällande vissa värderingar utan att det har fastslagits i uttryck i själva lagtexten. Det 
får socialtjänstlagen att framstå som en politisk kompromiss. Portalbestämmelserna lämnar 
utrymme för att konkretisera det praktiska arbetet genom att de riktlinjer som anges lämnar i 
praktiken socialarbetaren i en organisation som inte alltid är utformad utifrån de övergripande 
målen, utan arbetet kan konkretiseras i ett motsatt syfte. Det sociala arbetets mål och principer 
med begrepp som helhetssyn, normalisering och kunskapsbaserat arbete är mångdimensionel-
la och innehållet kan vara motstridigt. I samband med att lagen har en portalparagraf kan må-
let med det sociala arbetet skifta på många olika sätt, speciellt inom ett arbete där många olika 
ideologier strider mot varandra i utformningen av sociala problem. Fler detaljerade bestäm-
melser krävs och garanterade materiella resurser. Det behövs även en diskussion för hur soci-
alarbetare kan arbeta med missbruk och där man genom forskning kan påvisa de motsättning-
ar som finns för att kunna bedriva ett arbete vars övergripande mål ligger till grund för vart 
det sociala arbetet ska riktas (Pettersson, 1986: 62 – 65, 272).  
 
2.4.2 Organisationens utformning i socialtjänsten 
 
I följande stycke kommer en presentation av organisationens utformning, som visar hur soci-
alstyrelsens riktlinjer påverkar det sociala arbetet genom att ange innehållet för hur det sociala 
arbetet ska bedrivas när man gör en bedömning.  
  
Pettersson (1986) skriver att för att förstå socialtjänsten och dess sätt att fungera måste man 
beskriva organisationens inneboende dynamik. Beskrivningen ska omfatta de förhållanden 
som underlättar eller försvårar för vissa synsätt och arbetssätt att slå igenom i det praktiska 
arbetet som socialarbetare bedriver. Olika organisationsmodeller kan utformas i olika syften. 
Alla är medvetna om att i samtliga organisationer bildas det inomorganisatoriska samspel där 
dessa är olika mycket betydelsefulla beroende på vilken organisationsform som socialtjänsten 
uttrycker. Oavsett hur organisationsmodellen ser ut har målsättningarna alltid en stor påver-
kan över organisationens utformning, det som skiljer organisationsformerna åt vilar på det 
innehåll man bestämmer ska konkretiseras i det praktiska arbetet för att nå dess mål. Organi-
sationer som påverkar sina arbetare uppifrån lämnar samtidigt lika mycket utrymme för arbe-
tarna att påverka det arbete de utför. Som exempel kan socialarbetaren genom mötet med kli-
enten välja att utforma mötet på ett sätt som är till klientens eller organisationens fördel. De 
yrken som har professionaliserat sig mest har mera handlingsfrihet, socialarbetare har inte lika 
mycket handlingsfrihet som en läkare men detta innebär inte att en socialarbete ska styras 
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uppifrån i detalj. Organisationens mål och riktlinjer kan påverka socialarbetarens bedömning-
ar, men socialarbetaren har stort utrymme att påverka sitt arbetes innehåll och kan på så sätt 
påverka de medel och riktlinjer som ska följas. (Pettersson, 1986: 52, 55 – 56, 58, 65).  Det är 
viktigt att påpeka i detta stycke att Petterssons undersökning är gjord under 1980- talet. 
Blomqvist (2002) skriver att under 2000- talet har vissa omstruktureringar av missbrukarvår-
den gjorts och har lett till att alltfler narkomaner får vård utifrån flera ekonomiska faktorer än 
de riktlinjer och politiska mål som finns för verksamheten. Socialarbetarens handlingsfrihet 
har begränsats ytterligare och därmed möjligheterna för att utforma mötet med klienten 
(Blomqvist, 2002:19). 
 
Tidigare forskning visar att studier som har gjorts över hur socialarbetare uppfattar det sociala 
arbetet i socialtjänsten säger att det sociala arbetets roll är diffust. Rollen upplevs av socialar-
betare som att de existerar mellan ett spänningsfält mellan två likvärdiga överordnande prin-
ciper, en målrationell princip som anger insatsernas resultat, samt en processuell princip som 
indikerar arbetets frågor om rättsäkerhet, rättvisa och korrekta handläggningar.  Handläggan-
de tjänstemännen som arbetar inom välfärdtjänsteområdet upplever att de oftast blir utsatta för 
dubbla förväntningar, eftersom lagar, policy och riktlinjer påverkar arbetsplatskulturen. Sam-
tidigt upplever de att det är i mötet mellan socialarbetare och klienten som den ”verkliga poli-
cyn” utformas och den skiljer sig oftast från det som fastställts i lagstiftning och i de officiella 
riktlinjerna. Det finns ingen entydig förklaring till varför dessa dubbla förväntningar blir till 
och för att beskriva detta måste analysen göras på varje lokal arbetsplats som formar sin ar-
betsplatskultur (Blomqvist, 2004:2,4 - 6).  
 
Pettersson skriver att ett möjligt resultat av att resultatet av det sociala arbetets syfte grundas i 
att socialtjänstens målsättning är komplex och motsägelsefull. Samtidigt består socialtjänstens 
målsättning av många motsättningar mellan ideologiska intressegrupper. Det angivna målet 
genom lagstiftning (se kapitel 2.3.2) kan ha olika innehåll trots en övergripande målsättning 
genom lagstadgar (Pettersson 1986: 59). Blomqvist (2004) skriver att organisationens utform-
ning ger socialvården en grundläggande funktion, för socialvården är att vara en del av över- 
och underordnings strukturer i samhället. Socialvården är ett förkroppsligande av lagstift-
ningssystemet, inte ambitionen till att minska bristerna i människors levnadsförhållande. Lag-
stiftningssystemet utgör en kompromiss mellan kontrollintressen och välfärdsintressen som 
lämnar socialvården som ett förtryck och disciplineringsapparat. Där samhällsordningens 
struktur upprätthålls genom socialtjänstens möte med staten och klientens bärare av vad som 
man centralt kommer fram till är ett socialt problem. Det gör klienten till en skapelse av de 
intressen som ligger bakom förklaringar till ett socialt problem och lämnar klienten i ett un-
derordningsförhållande till socialtjänsten (Blomqvist, 2004: 2, 4 - 6).  
 
Organisationens utformning medför att det sociala arbetet kan skapas till olika syften. Riktlin-
jerna kan ändras utifrån vilka intressegrupper som har makten i den rådande sociala kontext 
som vi lever i. Det innebär att socialarbetare påverkas av olika konstruktioner som utgör en 
norm i den rådande kontexten och formar det sociala arbetet och därmed deras bedömningsar-
bete. Payne (2002) säger att i den rådande sociala kontexten som vi lever i kritiserar alla var-
andras synsätt och har sitt perspektiv om syftet med det sociala arbetet. Kampen som de olika 
teorierna utgör ligger till grund för det sociala arbetets mångsidiga natur och lämnar begreppet 
socialt arbete till en definition som förändras utifrån tidsepok, sociala betingelser och i den 
kultur problemställningen är ställd. Det sociala arbetet kräver en delaktighet från socialarbeta-
ren om delbild, åsikt eller mål, med andra ord vilken konstruktion man själv har och som styr 
de val man gör i sitt arbete (Payne, 2002:26).    
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Tidigare forskning i detta kapitel visar att det sociala arbetets syfte är motsägelsefull och att 
socialarbetarrollen upplevs som diffus, trots att vi har en lagstadgad målsättning för det socia-
la arbetet.  Blomqvist & Wallander skriver att i det sociala arbetets utformning finns det 
många brister framförallt när ärenden utförs utifrån de krav omständigheterna ställer och inte 
lagens. Vilket ger utrymme för att varje modefluga inom den terapeutiska kulturen blir en 
enkel produkt för socialtjänsten att köpa (Blomqvist & Wallander, 2004:1). 
 
2.4.3 Ekonomiska ramar 
 
Resursfrågan är något som återkommer ständigt i det sociala arbetet och utgör en central roll i 
påverkan av bedömningar av behandlingsalternativ. Blomqvist (2004) menar att under de se-
naste 10 till 15 åren har Sverige genomgått stora förändringar på de ekonomiska, ideologiska 
och politiska områdena, bland dessa har ett av de starkaste inslagen varit ekonomiseringen av 
hälso- och välfärdstjänster. För missbrukarvården har det visat sig genom minskade statliga 
och centrala anslag och en fortgående decentralisering av administrativt och ekonomiskt an-
svar till den lokala nivån (Blomqvist, 2004: 11). Detta innebär att den ekonomiska faktorn 
påverkar ärenden inte bara som ett styrmedel från övre delen av organisationen till socialarbe-
tarna, utan det påverkar även genom att ekonomin utgör grunden för de resurser som finns att 
tillgå när en klient söker hjälp. Pettersson (1986) skriver att ekonomiska faktorer styr klient-
arbetet på olika sätt. Utifrån en övergripande nivå bestäms hur stort belopp som ska satsas på 
olika delar av organisationen i form av en budget, men ekonomiska faktorer styr även direkt i 
klientarbetet genom exempelvis beloppens storlek som en klient kan få till förfogande till en-
skilda ärenden. Hennes studier visar även att majoriteten av tjänstemännen uppfattar ekono-
miska faktorer som ett stort styrmedel i klientarbetet (Petterson, 1986, 166,173).  
 
Tidigare forskning visar att en effekt av de ekonomiska ramarna påverkar bedömningsarbetet 
genom att det inte finns utrymme för en valfrihet av behandlingsalternativ. Persson och We-
strup (2003) har studerat den ekonomiska styrningen i kommunerna gällande arbetet med barn 
och ungdomar och vad de får för konsekvenser för individen. Resultatet kopplas till andra 
enheter inom socialtjänsten som påverkas av den finansiella målinriktningen. Där skriver man 
att i det sociala arbetet har det formats en paradox i samband med den finansiella påverkan 
över organisationen. Eftersom alltfler företagsliknade organisationer leder till ekonomiska 
krav genom den ekonomiska styrningen på organisation. Det innebär att styrmodellerna moti-
verar till att öka en kostnadsmedvetenhet istället för att stödja samverkande relationer mellan 
olika delar av verksamheten och lämnar en risk för att styrningen blir självmotverkande. Ak-
törerna kommer att agera utifrån ekonomiska styrsystem och inte utifrån målgruppens behov. 
Paradoxalt kommer den ekonomiska styrningen motverka de politiska mål och ambitioner 
man har för det sociala arbetet (Person & Westrup, 2003,1:15–16, 18).  
 
Ett exempel på hur effektiviseringen av organisationen har motverkat de politiska målen kan 
man se genom att den uppsökande narkomanvården har resulterat i ett paradigmskifte. De 
ekonomiska förutsättningarna kopplas till att det ändrar det sociala arbetets riktlinjer om upp-
sökande av individer i riskzoner. Där man inte längre söker upp missbrukare och motiverar till 
rehabilitering utan missbrukare söker upp socialarbetaren i behov av hjälp. De ekonomiska 
förutsättningarna har även påverkat valet av behandling genom att man främst föreslår öppen-
vårdsbehandlingar före slutenvård. Denna tendens är inte ett val socialarbetare gör utifrån ett 
behandlings- eller rehabiliteringsperspektiv, utan det som påverkar dessa val är effekten av 
ekonomiska ramar, som lämnar ett stort glapp mellan den politiska retoriken och vad den 
praktiska verkligheten visar (Gustafsson, 2001: 631).  
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2.4.4 Kulturarv 
 
I detta stycke kommer kulturarvet att presenteras och ge vissa exempel på hur detta kan på-
verka socialarbetare i deras praktiska arbete.  
 
Den svenska narkotikapolitiken har ett kulturarv som går tillbaka till 1800 - talets diskussio-
ner om alkoholvården och dess utformning. Innan narkotikan blev en angelägenhet för sam-
hället hade man i Sverige redan utformat tvångslagar för alkoholister. Det historiska och kul-
turella arvet som speglar dagens narkotikapolitik, visar att Sverige har ett unikt ställningsta-
gande gällande missbrukarvårdens omfattning och att dess huvudansvar ligger i kommunalens 
socialtjänst (Blomqvist, 2002:16).  
 
Den svenska narkotikapolitiken har genomgått många förändringar men en röd tråd har alltid 
funnits. Narkomanvården har alltid präglats av att alla missbrukare ska nås och upphöra med 
sitt missbruk. Redan från 1960- talet har narkomanvården präglats av en debatt mellan de som 
menar att missbruket orsakas av sociala missförhållanden, medan andra menar att giftet ska 
tas bort från tillgängligheten för att minska missbruket. I samband med att missbruk har blivit 
en mer angelägen fråga har olika intressegrupper gett sina förslag på åtgärder, de som ser 
missbruk som en sjukdom hade störst framgångar i1980- talet sedan har 1990-talets ekono-
miska kris påverkat socialtjänstens ekonomiska utrymme för narkomanvårdens arbete (Nor-
dengren & Tunving, 1997: 316, 319 – 320). Likt tidigare faktorer som påverkar en socialarbe-
tare i sitt arbete, påverkar det kulturella arvet socialarbetare genom den kamp som utgörs i 
narkotikadebatten mellan olika intressegrupper som ligger bakom olika sociala konstruktio-
ner.  
 
Blomqvist (2004) skriver att i det svenska samhället har den kraft som har drivit på frågan om 
hur narkotikavården ska utformas grundats i nykterhetsrörelsen som har påverkat den svenska 
narkotikavårdens utformning redan från det tidiga 1900 – talet. I samband med den svenska 
välfärdens tillväxt tillkom nykterhetsfrågan inom en kommunal angelägenhet och därav har 
narkotika problemet även utpekats som en fråga som ska ligga under kommunens ansvar. Sy-
nen har alltid varit att narkotikamissbrukare ses som mer farliga, främmande eller drabbade än 
alkoholisten, men i grunden så har missbrukarvården utformats med samma drag som vården 
för alkoholisten. Det som skiljer dem åt är att man har en tydligare inriktning på kontroll och 
socialisering av individen, där behandling syftar till att bryta ned narkomanidentiteten för att 
ersätta den med en ny socialt accepterat identitet (Blomqvist, 2004:9 – 10).  
  
 
2.4.5 Effekten av organisatoriska, ekonomiska, legala och kulturella faktorer på klient-
grupper  
 
Prioriteringar av klientgrupper är inte en faktor som direkt påverkar socialarbetarens bedöm-
ningsarbete, men det är en effekt av det sociala arbetet som förs. Det här stycket avser att be-
skriva effekter av det samspel som uppstår i mötet mellan socialarbetaren och klienten. 
 
I en rapport från Socialstyrelsen diskuterar man att socialtjänstlagen inte ger några riktlinjer 
om att vissa prioriteringar inom det sociala arbetet får ske, men deras rapport visar att priorite-
ringar ändå görs. Det visar att det finns vissa klientkategorier, som socialt etablerade missbru-
kare, motiverade missbrukare, ungdomar och missbrukare med barn, som utgör ett exempel 
på klientgrupper som oftast fick den vård de ville ha. De tunga missbrukarna, långtidsmiss-
brukarna och invandrare med missbrukarproblem, var den kategori av klienter som inte får 
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den vård de behöver, som inte prioriteras eller som borde prioriteras. Män fick den vård de 
behövde i större grad än kvinnor (Socialstyrelsen, 2 004:20).  
 
Kristiansen och Svensson (2003) har i sina fokusgrupper gjort intervjuer där det har visat sig 
att det finns en stark övertygelse både från polis och socialtjänsten om att det ska finnas ett 
dolt missbruk som är svåra att komma åt. Invandrare och kvinnor är underrepresenterade 
inom missbrukarvården, vilket dels kan bero på att det förekommer mindre missbruk i dessa 
grupper. Det visar även att de ekonomiska förutsättningarna har påverkat den uppsökande 
verksamheten som mer eller mindre har upphört, vilket är ett tecken på att vissa grupper inte 
nås av missbrukarvården. Frivårdens representanter påpekar även svårigheter med att nå 
kvinnliga missbrukare med barn vars rädsla är stor för att mista vårdnaden om sitt barn (Kris-
tiansen & Svensson, 2003: 61-62). Det tidigare nämnda paradigmskiftet som beskriver hur 
resurser inte räcker till för att utföra den offensiva narkomanvården har lett till att uppsökning 
av missbrukare och motivationsarbete inte kan bedrivas. Idag har narkomanvården ändrats till 
att klienterna måste söka vård och övertyga socialarbetarna om att deras vårdintressen är äkta 
och att de är motiverade till vård (Kristiansen & Svensson, 2003: 43). De socialarbetare som 
deltog i socialstyrelsens vinjettstudie och blev tillfrågade, ansåg att motivation hos klienten är 
avgörande för behandlingens resultat, vilket är ett tecken på en vanlig attityd hos socialarbete 
där klintens motivation kan vara avgörande för att få hjälp (Socialstyrelsen, 2 004:60). 
 
Prioriteringar av klientgrupper är något som sker i bedömningsarbetet. Detta är ett exempel 
som visar att olika faktorer som resurser för en uppsökande verksamhet, attytider hos social-
arbetaren och klientgrupper som prioriteras, påverkar socialarbetaren när den ska göra en be-
dömning.   
 
3 Teoretiska perspektiv 
 
I följande stycke anges det teoretiska perspektivet som ska användas som instrument för ana-
lysen av intervjuernas resultat.  
 
Till mitt vetenskapliga synsätt har jag valt att använda mig av socialkonstruktionismen. Syftet 
med valet av denna teori är att den ska fungera som ett analysverktyg och beskriva de möjliga 
sociala konstruktioner om missbruksbegreppet och de bedömningar som finns.  
 
 
 
3.1 Socialakonstruktioner och postmodernism  
 
Utifrån ett socialt konstruktionistisk synsätt existerar inte en specifik bild av verkligheten. 
Den sociala konstruktionismen betonar de sociala aspekterna av kunskap som har inflytande 
av kulturella, historiska, politiska och ekonomiska betingelser. Detta innebär att människor 
förstår saker och ting genom att anpassa sig efter socialt delade representationer av den värld 
som vi accepterar som verkligheten (Payne, 2002:60). Ett exempel är att när man försöker 
förstå alkohol och drogbruk ur ett kulturellt eller socialt perspektiv. Man försöker då se hur 
dessa faktorer kan påverka synen för alkohol och drogbruk. Det som kan anses som omfattan-
de alkoholbruk för en viss grupp, behöver inte vara det för en annan grupp, inte heller behöver 
ett omfattande alkoholbruk i en situation vara det i annan (Larsson & Lilja, 2003:37). 
 
Verkligheten i social konstruktionistisk mening innebär att det finns ett samspel mellan kon-
texten och de som utgör den. Där verkligheten är den kunskap som styr vårt beteende och vi 
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har alla olika uppfattningar av denna verklighet. Vi kommer fram till gemensamma bilder av 
verkligheten genom att vi alla delar med oss av vår kunskap och genom olika sociala proces-
ser organiserar denna kunskap för att göra den objektiv. Människor i samspel med varandra 
skapar ett gemensamt antagande om vad saker och ting är, sociala uppfattningar legitimeras 
genom en process som gör dem meningsfulla och integrerar dessa idéer till ett trovärdigt sy-
stem. Därav är sociala uppfattningar en produkt av människors förståelse som i sin tur påver-
kas av rådande strukturer i samhälle, genom ekonomiska, historiska, politiska och kulturella 
aspekter. Det bildas en cirkulär process av ständigt skiftande former där skapande och åter-
skapande av strukturer sker, föränderliga strukturer reproducerar i sin tur de konventioner 
vilka individerna lever sitt liv i (Payne, 2002:38).  
 
3.1.1 Konstruktioner av det sociala arbetet  
 
Socialt arbete är något som konstrueras av socialarbetare och klienter i den kontext som soci-
altjänsten utgör. Denna konstruktion görs inte varje gång de träffas utan det sociala arbetet 
utgör en konstruktion av det samhälle vi lever i. Både klientens, socialarbetaren och social-
tjänsten sätt att agera formas av de förväntningar samhället har på dem, vilket de själva på-
verkar genom sitt tänkande och handlade. Denna process kallas för social konstruktion  
(Payne, 2002:21).  
 
Olika teorier ligger till grund för hur socialt arbete kan beskrivas och varje teori har en intres-
segrupp bakom sig, där alla vill i sin tur konstruera kunskapen om det sociala arbetet utifrån 
olika perspektiv. Det bildas en kamp mellan de olika intressegrupperna för att få sin teori ac-
cepterad genom att låta teorierna påverka socialarbetarnas agerande i deras arbete med klien-
ten. Varje teori bidrar till den allmänna konstruktionen av socialt arbete genom sina teorier 
och synsätt som påverkar den kontext som socialarbetaren och klienten utgör i socialtjänsten 
och samtidigt kunskapen om det sociala arbetet (Payne, 2002:24).  
 
När en intressegrupp beskriver ett samhällsproblem anger de även en lösning för hur arbetet 
ska utföras för att motverka problemet. Alla teorier kritiserar varandras synsätt och har olika 
perspektiv till det som de anser bör vara det sociala arbetets syfte. Kampen som bildas mellan 
de olika teorierna ligger till grund för det sociala arbetets mångsidiga natur och samtidigt till 
ett ämne som är omdiskuterat. Det handlar om ett problem vars definition förändras utifrån 
tidsepok, sociala betingelser och i den kultur problemställningen är ställd. Det sociala arbetet 
kräver en delaktighet från socialarbetaren om den bild, åsikt eller mål man har, med andra ord 
vilken konstruktion man själv har och som styr de val man gör i sitt arbete (Payne, 2002:26). 
 
4 Metod  
 
Detta kapitel inleds med val av metod och fortsätter med motiveringar till olika val som har 
gjorts under uppsatsens framställning, som vetenskapsfilosofisk förhållningssätt, urval av po-
pulation, planeringsmoment, hur intervjuerna har gått till, data som jag har samlat samt en 
diskussion över dess generaliserbarhet. Avslutningsvis diskuteras analysen och metodens upp-
lägg och dess betydelse för slutgiltiga produkten.  
 
4.1 Val av metod 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning, eftersom jag ansåg att denna metod 
kommer att ge mig de data jag behöver. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 
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förstå ämnen eller nå kunskap från livsvärlden eller deras subjektiva upplevelser ur den inter-
vjuades eget perspektiv (Kvale, 1997:32) (Larsson, 2005:92).  
 
Ifall jag hade valt en kvantitativ undersökningsmetod skulle en enkät utformas utifrån mina 
egna konstruktioner angående ämnet. Den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och 
förstå meningen hos centrala teman i den intervjuandes livsvärld. Där huvuduppgiften är att 
förstå innebörden av vad den intervjuade säger. Där data som tonfall, ansiktsuttryck och andra 
kroppsliga utryck påverkar vad som sägs och vad som man faktiskt säger (Kvale, 1997: 35 – 
36).  Man kan beskriva att meningen med kvalitativa intervjumetoder är som ett försök att 
förstå den andres kognitiva - emotionella upplevelsevärld mot bakgrund av dess egna ord och 
beskrivningar, tankar, känslor, minnen, kunskaper, bedömningar och tolkningar (Larsson, 
2005:92).  
 
4.2 Postmodernism – uppsatsens förhållningssätt 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva de sociala konstruktionerna av begreppet socialt arbete med 
missbruk, utifrån de konstruktioner socialarbetare kan ha när man samtalar om missbruksbe-
greppet och bedömningar. Det valda förhållningssättet har varit en postmodernistisk ansats.  
 
Inom postmodernismen koncentrerar man sig på det inbördes förhållandet i intervjun där man 
beaktar den sociala konstruktionen av verkligheten som beskrivs under intervjun. Det fram-
kommer genom de språkliga, interaktiva aspekter och genom att se skillnader mellan muntlig 
diskurs och skriven text där man försöker framhäva de berättelser som konstrueras (Kvale, 
1997:42). Det är viktigt att man betonar kunskapens språkliga, kontextuella och relationella 
karaktär (Larsson, 2005:94). När dessa aspekter är förbundna till varandra bildar de tillsam-
mans en utgångspunkt för att försöka klargöra arten av den kunskap som frambringas genom 
intervjun och utvecklar forskningsintervjuns kunskapspotential. Kunskap kan ses som ett sam-
tal, en berättelse, som ett språk, som en kontext eller en relation (Kvale, 1997:46 – 47). I sö-
kandet av kunskap på min fråga har jag valt att se kunskap som en relation. En intervju är en 
relation mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Kunskapen 
som alstras i postmodernistiskt tänkande är relationell och strukturell. Den är invävd i ett nät-
verk. Den finns varken inom en persons eller i en specifik värld, utan den existerar i relation 
mellan dessa. Subjektets intentionela relation till en situation är inte en förening mellan två 
isolerade poler, utan dessa två kan inte definieras om inte en sådan relation fanns, som innebär 
att de data som alstras varken är subjektiva eller objektiva utan intersubjektiva (Kvale, 1997: 
47 – 48).  
Detta innebär att allt kunskap som alstras under intervjun ses i en filosofisk mening som en 
relation mellan intervjuaren och intervjupersonen, det som anges som objektiva och subjekti-
va data kan bara definieras i den mänskliga relationen mellan båda aktörerna. 
 
4.3 Etiska aspekter 
 
När man bedriver forskning som har att göra med människor är det av största vikt att skydda 
respondenterna dels för att respondenten negativa konsekvenser att ha ställt upp på intervjun. 
Respondenterna hade alla blivit väl informerade om uppsatsens syfte och hur intervjun skulle 
vara upplagd. De fick även själva tänka igenom om det skulle föreligga några risker med att 
delta i intervjun. Allt som sagts är konfidentiellt, enligt Kvale innebär detta att privata data 
som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997:109).  
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I den här uppsatsens fall där ämnet i fråga i vissa fall kan upplevas som ett känsligt ämne har 
jag försökt öka de etiska aspekterna inför forskningen till mina intervjupersoners fördel. Jag 
har förhållit mig till konfidentialitetskraven som innebär att intervjupersonernas identitet, ar-
betsplats eller någon data som på något sätt skulle kunna kopplas till intervjupersonen har 
garanterats anonymitet. Detta har gjorts flera gånger muntligt, via telefon och precis innan 
intervjun började. Eftersom mina intervjuer var öppna fanns inte kravet på att alla frågor skul-
le besvaras. I de fall någon av respondenterna ångrat något den sagt under intervjun har detta 
inte tagits med i transkriberingen.  
 
Utskriften har spelats in och rubricerats med kodade siffror för att öka säkerheten över ban-
den, på så sätt kan ingen koppla bandet till ett visst socialkontor där personen arbetar. Det har 
även utlovats att de ska förstöras direkt efter transkriberingens slut. Ifall någon råka namnge 
person, klient, arbetsplats eller andra organisationer har även det tagits bort från transkribe-
ringen.  
 
Djupare beskrivningar av intervjupersoner än den korta presentationen av intervjupersonerna i 
kapitel fem har inte tagits med eftersom rapporten syftar till att få beskrivningar av socialarbe-
tares sociala konstruktioner. Detta val har gjorts för att öka de etiska aspekterna om anonymi-
tet eftersom det inte kan garanteras om beskrivningar på personer ges. Handläggare inom 
missbrukarvården kan vara lätta att identifiera eftersom det inte är en stor skara som arbetar 
inom socialtjänsten med dessa arbetsuppgifter. Information har kommit till de deltagande till 
undersökningen genom telefon, de har även informerats om undersökningen upplägg, fråge-
ställning samt vilka tänkbara risker som kan finnas med att ställa upp på undersökningen vars 
ämne kan upplevas känsloladdat.  
 
4.4 Frågeställningar och intervjuguide 
 
Valet av mitt problemområde grundas på de sociala konstruktionerna det sociala arbetet med 
missbruk i socialtjänsten har. Jag utgick från ett antagande som jag hade om min problem-
ställning där jag ansåg att det var bra att dela upp ämnet i två underrubriker; missbruksbe-
greppet och bedömningar. Frågeställningarna byggdes sedan runt varje begrepp för sig. De 
frågor som hade att göra med missbruk kom i början av intervjumallen och de frågor som 
hade att göra med bedömningar kom efter det. Målet var att skapa öppna men tematiska frå-
gor. En intervjuguide där frågorna är dynamiska syftar till att stimulera till ett positivt sam-
spel, så att samtalet flyter på och den intervjuade känner sig motiverad att tala om sina upple-
velser och känslor. Frågorna bör vara lätta att förstå och friade från akademisk jargong. En bra 
tematisk fråga behöver inte vara en bra dynamisk fråga, utan man bör formulera frågor till 
intervjun som iakttar både tematiska och dynamiska aspekter (Kvale,1997:122).  
 
Intervjuguiden var gjord utifrån de bägge teman jag hade som utgångspunkt. Frågorna var 
uppbyggda utifrån en standardiserad intervjuguide, men uppbyggda så enkelt och öppna som 
möjligt för att få en intervjusituation som är dynamisk, men samtidigt standardiserad för att 
minska felkällor. Den halvstrukturerade intervjuguiden med öppna frågor innehåller ett antal 
frågor som är noggrant formulerade, syftet är att intervjupersoner skall besvara ett antal frågor 
i en viss turordning där frågorna har exakt samma ordalydelse. Vilket gör intervjuns flexibili-
tet begränsad, men reducerar felkällor då frågorna är lika för alla deltagande i studien. 
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4.5 Litteratursökning 
 
Jag har sökt litteratur främst genom olika databaser man har att tillgå genom Internet. De 
nyckelorden som jag använde i min sökning var missbruk, socialt arbete, bedömningar av 
missbruk, sociala konstruktioner av socialt arbete, klientperspektiv på missbruk, socialarbeta-
res syn på missbruk, bedömningar och val av behandlingsalternativ. Orden har även kombine-
rats i olika former när en sökning gjordes.  
 
De hemsidor jag har sökt litteratur i är mobilisering mot narkotika, CAN: s hemsida, goog-
le.com, Sollentuna biblioteks databas och stadsbibliotekets databas och folkhälsans hemsida. 
Jag har även använt mig av Metodkursens litteraturlista för att hitta litteratur och skolans bib-
liotek. En risk med all litteratur- sökning är att de studier, texter och forskningsarbeten som 
mest publicerade som man enklast kommer åt, vilket kan leda till att det kan finnas alternativa 
konstruktioner om ämnet men som inte är etablerade i debatten. 
 
4.5.2 Urval 
 
Bekvämlighetsurval är när man väljer individer utan annan tanke än att det ska vara så lätt 
som möjligt att få tag på. Urvalet av mina intervjupersoner har gjorts utifrån en bekvämlig-
hetsurval strategi, där jag har valt fem stycken social arbetare som är aktiva arbetare inom 
någon socialtjänst inom stockholmsområdet eller någon av kranskommunerna. Det var inga 
specifikt utvalda individer utan det gjordes genom att ringa socialtjänstens reception och bad 
att få prata med en socialarbetare inom missbrukarvården som är handläggare (Infovoice, 
2005).  
 
4.7 Intervjuer 
 
De respondenter som var intresserade av att ställa upp och låta sig bli intervjuade fick en pre-
sentation av uppsatsens syfte och vad det skulle handla om.  Majoriteten av intervjuerna gick 
bra, det som kan ha påverkat första intervjun är att jag inte riktigt hade kommit in i undersö-
karrollen och kan ha haft språksvårigheter i sättet att formulera vissa meningar. Dessutom kan 
intervjuerna ha påverkats av den dåliga ljudkvalitén bandspelaren har, men det har följts upp 
av de noteringar som gjorts var tionde minut. Det var fem stycken intervjuer som gjordes och 
samtliga höll på under fyrtiofem till sextio minuter.  
 
Enligt Esiasson bör en intervju ske på ett ställe där den intervjuande känner sig så bekväm 
som möjligt (Esiasson, 2 004:294). Alla intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplats, 
vilket alla tillfrågade själva ville. Hur detta kan ha påverkat svaren, kan jag inte riktigt bedö-
ma men mina spekulationer är att en viss politisk korrekthet kan ha påverkats av miljön.   
 
4.8 Transkribering av intervjumaterial 
 
Det bandande materialet resulterade i ungefär fem timmars data på band om man räknar ihop 
all intervjuer. Transkriberingen gjordes så snart som möjligt samt att varje noteringsblock som 
användes kodades så att de kopplades till rätt band.  
 
Bandinspelning låter intervjuaren att koncentrera sig på samtalets dynamik, där man registre-
rar data i form av ord, tonfall, pauser och andra viktiga faktorer för datainsamlingen, som vi-
suella utryck som ansikts – eller kroppsutryck(Kvale, 1997:147). Det som blev ett bortfall var 
just visuella aspekter på beskrivningar, samt ansiktsutryck som funderingar, tystnader som 
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kan tyda på saker som att intervjupersonen valde att utrycka sig eller inte utrycka sig i en spe-
cifik fråga, även ångranden som kan ha gjort men inte sagts. 
 
Det finns inga standardiserade former för hur en utskrift ska ske, utan bara riktlinjer och tips 
över hur man kan göra det, så frågan om vilken stil som ska användas vid utskriften beror på 
vad utskriften är avsedd för (Kvale, 1997:156).  
 
I det här fallet då den är avsedd för mig endast, har jag skrivit ut alla ord som har sagts upp-
repningar, långa pauser har skrivits ut med punkter, korta pauser med en punkt, där frågorna 
skrivits ut samt svaren. Inga skratt eller gäspningar som har förekommit har skrivits ut, inte 
heller telefonljud vilket förekom. Metaforer som användes skrevs ut med en förklaring inom 
parantes, för att inte missförstå metaforens koppling till temat.  
Jag använde mig inte av kommatecken och andra grammatiska riktlinjer i det svenska språket, 
då det inte påverkar min förståelse av datan.  
 
4.9 Bearbetning av insamlade materialet  
 
Jag började bearbeta mitt intervjumaterial genom att genomföra en noggrann läsning av det 
hela materialet. Sedan fortsatte jag med att jämföra olika svar till de öppna frågor för att kopp-
la de likheter och olikheter som fanns mellan svaren, som ledde till de centrala teman som 
fanns i transkriberingen. Kvale hänvisar till Miles and Huberman som ett exempel för en Ad 
hoc metod för en intervjuanalys, där olika tekniker och strategier för angreppssätt kan växlas 
fritt för att skapa en mening. Man kan ta fram mönster, ta fram metaforer, se vad som hör ihop 
med vad, är bara några exempel på olika sätt att koppla samman till kunskap (Kvale,1997:184 
– 185). 
  
Kodningsarbetet för att skriva resultatet har varit att hitta mönster och motsägelser som kan ge 
oss kunskap om de olika teman, vi har samtalat om. Jag har även skrivit citat som formulerar 
kunskap på ett sätt som kan beskrivas direkt utifrån intervjupersonen. De citat som har an-
vänts har varit den kunskap som alla intervjupersoner står bakom. Vid de delar som jag be-
skriver något och det har funnits kontraster mellan intervjupersonerna framkommer det att 
alla inte är ense om följande citat.   
 
4.10 Resultat 
 
Resultatet redovisas så enkelt som möjlig genom urklippta citat som beskriver de centrala 
teman som tas med. Resultatkapitlet är uppdelat i de två teman som uppsatsen handlar om, 
missbruk och bedömningar. Varje del är sedan sammanvävd med en sammanfattning och en 
analys. Bägge delarna ska i sista kapitlet av uppsatsen diskuteras och kopplas samman för att 
se hur de påverkar varandra.  
 
4.11 Analys  
 
En studie som följer en induktiv analysstrategi, innebär att man studerar ett visst fenomen 
utan hypoteser och där begrepp och teori växer fram utifrån observations- och intervjuarbetet 
som undersökaren gör (Larsson, 2005:96). 
 
Redan vid inledningen av uppsatsen redogör jag för läsaren hur min frågeställning har kommit 
till. De erfarenheter jag fick om det sociala arbetet och den kunskap jag har fått under arbetets 
gång har lett till att valet av en socialkonstruktionistisk teori som verktyg för analysen har 
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fallit naturligt. Mina upplevelser blev att klara definitioner av missbruksbegreppet eller pro-
cesser som leder till en objektiv hållning under handläggningen inte existerade, som innebar 
att socialkonstruktionistisk teori är kopplat till uppsatsen på ett sådant sätt att det tillåter alla 
aktörer bli delaktiga i skapandet av den kunskap eller definition som finns dem emellan.  
 
4.12 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
 
Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som ifrågasätter uppsatsens 
kvalitet. Dessa tre begrepp hör samtidigt väldigt mycket väl ihop för och påverkar varandra på 
många olika sätt. 
 
4.12.1 Validitet 
 
Validitetsproblematiken grundar sig i att det är ett begrepp som genomsyrar hela arbetet och 
som avser att besvara frågan om giltigheten av uppsatsens resultat. Det innebär att alla steg 
som ingår i forskningsprocessen avspeglar resultatet och är avgörande för de slutsatser som 
antas att de är hållbara argument. I en kvalitativ forskningsmetod är frågan om validitet om 
man har lyckats att nå de bakomliggande faktorer för att mäta det frågeställningen syftar till 
att mäta (Kvale 1997: 215). 
 
Under forskningsprocessen kan vissa faktorer ha påverkat uppsatsens validitet. Min syn på 
missbruk kan ha påverkat intervjuguidens formulering av frågor samt kommunikationen mel-
lan intervjuare och intervjuperson. Jag har försökt att undvika det genom att inte värdera be-
grepp i frågorna, samt att försöka ställa frågor på ett så neutralt sätt som möjligt. Vilket inne-
bär att jag har undvikt att prata för mycket, undvikt kroppsspråk eller andra ansiktsutryck när 
jag kanske inte har hållit med om något. Omedvetet så kan det ändå ha påverkat validiteten.   
 
Första intervjun har påverkat arbetets validitet eftersom begreppsdefinitioner var oklara. De 
första frågorna om missbruk kan ha olika definitioner för olika personer, vissa menar att i 
begreppet ingår det allt som kan leda till ett destruktivt liv, som spel-, sex-, mat-, alkohol och 
narkotika missbruk. I andra fall handlar begreppet bara om alkohol och narkotika. Det här 
problemet har påverkat första intervjun men har sedan motverkat genom att bestämma att an-
vända begreppet missbruk av droger och alkohol.  
   
 
4.12.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är den delen av arbetet som ifrågasätter möjliga slarvfel som kan ha gjorts, om 
man har en hög frånvaro av slarvfel så har man uppnått en hög reliabilitet i arbetet. (Esiasson, 
2004:67).  
 
Reliabiliteten har påverkats av brist på erfarenhet då det gäller att utföra intervjuer av denna 
sort. Det visade sig enligt mig själv vid det första intervjutillfället eftersom jag var nervös och 
ovan vid frågorna och samtidigt koncentrerad på att försöka hålla ett flytande samtal, vilket 
inte riktigt blev av i början.  
 
4.12.3 Generaliserbarhet 
 
I en postmodernistisk mening menar man att generalisering syftar till att beskriva det indivi-
duellt unika och en kontextualisering av kunskapen. Där generalisering i ett postmodernt an-
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greppssätt görs i mer öppna former. Tonvikten ligger i att beskriva det som kan komma att bli 
än att beskriva det som är, därav blir generaliseringen som ett försök till att beskriva resultatet 
som en öppning av nya och önskvärda alternativ för tanke och handling(Kvale, 1997:209 – 
212).  
  
Det som kan ha påverkat generaliseringen är det urval av intervjupersoner som jag gjorde. 
Många tillfrågade tackade nej till att ställa upp på intervju  på grund av tidsbrist, andra tacka-
de nej på grund av att de inte var intresserade eller inte fick ställa upp av chefen. Samtliga 
fyra bad mig skicka intervjufrågorna först innan de tog beslut om att inte vara med.  Två av 
dessa fyra var enskilda handläggare som själva valde att inte vara med och två stycken var 
enhetschefer för missbrukarenheten och skulle avgöra om det fanns intresse hos någon i ar-
betsgruppen för att ställa upp eller inte, samtliga hörde aldrig av sig igen. Frågan är om jag 
har fått en sorts karaktärstyp av socialarbetare som är mer öppna för undersökningar som 
denna? Det vet jag inte, men det kan ha påverkat resultatet om fallet är så.  
 
5 Resultat 
 
Resultatet av mina intervjuer, som redovisas i detta kapitel, är uppdelade i två olika huvudru-
briker, missbruksbegreppet och bedömningar. Intervjuernas resultat kommer att presenteras 
med underrubriker som består av djupare beskrivningar om varje huvudrubrik. Först följer en 
kort presentation av vilka intervjupersonerna är, hur länge de har arbetet med socialt arbete 
och de erfarenheter som kan ha påverkat deras syn på missbruk.  
 
5.1 Presentation av intervjupersoner 
 
Ulf är mellan 55 – 65 år gammal, han utbildade sig till socionom under 1970- talet och har 
sedan dess arbetat som socialarbetare inom olika delar av det sociala arbetets sfär. Ulf blev 
socialarbetare av en slump och anser inte att något från hans bakgrund påverkar hans syn på 
missbruk idag.   
 
Svante är mellan 45 – 55 år gammal och utbildade sig till socionom efter att ha gått en annan 
utbildning med en helt annan inriktning. Sedan dess har han arbetat som socialarbetare sedan 
dess där han haft missbruk som inriktning de senaste tjugo åren. Svante blev socionom som 
en reaktion mot en tidigare yrkesval han hade gjort, han talar även om att hans inställning mot 
”Svensson värderingar” inte styr honom vilket har lett till att han öppnade sig för andra ”out-
siders synsätt” som kan ha påverkat hans syn på missbruk. Det blev viktigare för honom att ha 
mera humanistiska värderingar än att eftersträva materiella värderingar.  
 
Lisbet är mellan 20 – 30 år gammal, nyligen examinerad socionom och har inte hunnit få en 
längre arbetslivserfarenhet av det sociala arbetet. Hon berättar att hon gjorde en resa till ett 
annat land där hon kom i kontakt med ett religiöst synsätt på missbruk som kan ha påverkat 
hennes syn på missbruk idag. Hon berättar att det var en stark kontrast till det behandlingsal-
ternativ som finns i Sverige idag, där tvingar man missbrukare att utföra straffarbete som re-
habilitering.  
 
Astrid är mellan 55 – 65 år gammal och har arbetat som socialarbetare i cirka trettio år. Hon 
berättar att hon hamnade att arbeta med missbruk av en slump eftersom hon utbildade sig till 
något helt annat. Hon anser att hennes syn på missbruk har påverkat hennes erfarenhet i yr-
keslivet och upplever att hon har blivit mer tolerant med tiden.  
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Jonas är mellan 35 – 45 år gammal och utbildad socionom. Han berättar att han har lång erfa-
renhet av det sociala arbetet med missbruk, inte bara som handläggare utan även som uppsö-
kare och behandlare. Han berättar att hans egna erfarenheter av alkohol under sin ungdom och 
den svenska kulturens syn på alkohol och narkotika, tillsammans med hans arbetslivserfaren-
het har påverkat hans syn på missbruk. Han berättar att han har betraktat narkotika innan all 
arbetslivserfarenhet som något oerhört smutsigt.  
 
5.2 Missbrukbegreppet 
 
Resultatet som presenteras under första huvudrubriken beskriver missbruksbegreppet. Nästa 
rubrik som följer beskriver intervjupersonernas mer privata och klientnära synsätt att beskriva 
ett missbruk. Sista rubriken beskriver hur intervjupersonerna formar arbetsverktyg för att 
kunna arbeta med de konstruktioner av missbruksbegreppet som omger dem i den kontext de 
befinner sig i.  
 
5.2.1 En definition som utgör normen   
 
I följande avsnitt presenteras den beskrivning av missbruksbegreppet som framträtt under 
intervjuerna. Denna beskrivning kan ses som norm över andra konstruktioner av missbruks-
begreppet.    
 
Resultaten visar att alla intervjupersoner har olika utgångspunkter till hur missbruksbegreppet 
ska definieras eftersom beskrivningarna kan utgå både från personliga och yrkesmässiga erfa-
renheter. Detta leder till att alla intervjupersoner når en punkt under intervjun när de försöker 
beskriva missbruksbegreppet, där de måste referera till något som utgör en norm på arbets-
platsen. Denna norm benämns av socialarbetarna som de diagnostiska kriterierna, de univer-
sella kriterierna, socialstyrelsens riktlinjer, det allmänna synsättet eller ett synsätt som anses 
som socialt etablerat på arbetsplatsen.  
 
Resultatet visar att normen skildras utan någon direkt teoretisk definition. Normen beskrivs 
däremot med influenser från olika konstruktioner som finns om missbruksbegreppet. Exem-
pelvis nämner socialarbetarna att man skiljer mellan missbruk och beroende, samt att man ser 
narkotika som ett missbruk redan vid första användningen. Alkoholmissbruk beskrivs som att 
det blir ett missbruk först när det påverkar vardagliga faktorer negativt i samband med att man 
försöker beskriva missbruksbegreppet utifrån den definition som utgör normen.   
 

1. Svante säger: ”ja missbruk, jag definierar det som att användningen av antingen 
narkotika… när det gäller narkotika så blir det helt plötsligt all användning av narkoti-
ka så leder det till ett missbruk, när det gäller alkohol så blir det först ett missbruks-
problem först när det påverkar ens livsföring… det har att göra med det som är socialt 
accepterat… det skiljer sig lite från alkoholen och narkotika… men det är ju fel att säga 
att ungdomar som testar blir missbrukare… det motsäger lite … men det är inte socialt 
etablerat här.. min syn på missbruk skapar inga problem på arbetsplatsen… du får lite 
skilja mig som privatperson och som yrkesmänniska” 

  
2. Ulf säger: ”Jag definierar missbruk som ett överanvändande av saker på ett sätt 
som man själv inte har kontroll över, När det handlar om skillnaden mellan missbruk 
och användande så är det mera en bedömningsfråga hur ska man se gränsen mellan de 
olika begreppen… det är nog därför man har en generell som jag uppfattar det i alla 
fall… ett generellt antagande… men jag vet inte hur jag ska definiera det om inte från 
socialstyrelsens hemsida.”  
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Både Svante och Ulf beskriver missbruksbegreppet med olika utgångspunkter. Skillnaden i 
deras berättelser ligger i att Svante skiljer mellan sitt privata och yrkesmässiga synsätt för att 
beskriva missbruksbegreppet. Ulf vet inte hur man ska bedöma vart gränsen går för vad som 
kan tolkas som ett missbruk och anser att det därför finns ett generellt antagande som han 
refererar som de riktlinjer som finns i socialstyrelsens hemsida.    
 

3. Astrid berättar: ” man skiljer mellan missbruk och beroende, ett missbruk är över-
konsumtion av olika preparat, beroendet är när man har fastnat fysiskt och psykiskt… 
det  handlar om att definiera tungt beroende och missbruk,  ska jag definiera beroendet 
och missbruk så handlar det mer om konsekvensen för mig …. nu pratar jag om alkohol 
mest  narkotikan är naturligtvis ett missbruk det sätter igång och det går över väldigt 
snabbt till ett beroende… men det är konsekvenserna som är viktiga för mig… men det 
finns kriterier som jag inte riktigt kan… finns vissa saker som man ska ha uppnått som 
är universella”   

 
Astrids beskrivning visar oss att det finns flera begrepp som man använder för att definiera ett 
missbruk, däremot beskriver hon inget innehåll bakom betydelsen av varje begrepp. Hon be-
rättar även om att det finns kriterier som är universella för att bedöma ett missbruk, men som 
skiljer sig från hennes sätt att definiera ett missbruk.      
 

4. Lisbet berättar: ”missbruk är enligt mig är när man tar alkohol eller narkotika på 
ett sätt som blir problematisk… t ex när det inverkar på ens familjeliv, arbete, hälsa… 
det finns säkerligen en del människor som kan ta narkotika och alkohol utan att det blir 
ett problem för dem… men det finns kriterier som vi alla står bakom de definitioner och 
bedömningar som vi gör på arbetsplatsen” 

 
Lisbets berättelse beskriver till en början att hon inte skillnad mellan alkohol och narkotika, 
utan att det handlar om hur bruket påverkar individens vardagsliv. Hon berättar att hon tror att 
det finns människor som man aldrig möter på arbetsplatsen men som brukar olika preparat 
utan att det blir ett problem för dem. Lisbet skiljer detta ifrån de kriterier som hon benämner 
som ”det som alla står bakom” på arbetsplatsen som är verktyg som hjälp till de bedömningar 
som görs.   
 

5. Jonas berättar: ”missbruk handlar om ett beteende kopplat till sökandet av lustupp-
levelse…  när det blir det här med att det går börjar gå mer i överstyr… men på ar-
betsplatsen så har vi en allmän definition som ska förstås utifrån mer från den diagnos-
tiska kriterium som finns… mer om mitt sätt att se på missbruk… ur ett mer existentiellt 
sätt att beskriva det här med missbruk”  

 
Jonas berättelse ger information om att han har ett eget sätt att se på missbruk och att det finns 
de diagnostiska kriterier som benämns som arbetsplatsens allmänna definition. Jonas anger 
flera begrepp, som lustupplevelse eller existentiell synsätt, men även dessa beskrivningar sak-
nar innehåll för att veta begreppens betydelse. Det fastslår endast att han skiljer mellan den 
allmänna definitionen som finns och hans mera privata synsätt. 
 
Beskrivningarna av missbruksbegreppet utgår från olika utgångspunkter och olika begrepp, 
men det visar även att det finns ett sätt att se på missbruk som utgör en norm på arbetsplatsen. 
Normen som anger en möjlig definition av missbruksbegreppet beskrivs oftast som en yrkes-
mässig definition, men beskrivningarna visar att det även existerar en mera privat synsätt att 
definiera missbruksbegreppet.     
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5.2.2 Jag och klienten 
 
Under intervjun börjar intervjupersonerna att dela in sina beskrivningar av missbruksbegrep-
pet, där de skiljer mellan det synsättet som utgör normen och ett synsätt som enligt dem upp-
fattas som mer personligt och klientnära.  
 
Resultatet visar att intervjupersonernas mera privata och klientnära synsätt definierar miss-
bruksbegreppet utifrån det klienten själv anser vara ett missbruk. Alla förutom Svante lämnar 
bedömningen av missbruksbegreppet till klienten själv. Under dessa beskrivningar använder 
respondenterna sig av flera olika begrepp och termer som kan kopplas till olika teorier och 
definitioner. Där det centrala i resultatet är att alla intervjupersoner har ett individuellt sätt att 
beskriva missbruksbegreppet.   
 

6. Jonas säger: ” det finns en skillnad mellan missbruk och beroende där den som bru-
kar har en viss typ av kontroll där brukandet sker under ordande former.. mitt sätt att 
se på missbruk handlar om gränsen…där  mitt sätt att arbetet går ut på att hitta nya 
sätt att arbeta för att få en förståelse över hur man kan bryta ett destruktivt möns-
ter...jag tror inte att man kan  komma någon vart om man definierar missbruket” 

 
7. Ulf berättar: ”missbruk för mig… handlar om vad man associerar till en viss gräns 
och att inte tappa kontrollen över konsumtionen… men missbruksbedömningen över-
lämnar jag till klienten som får berätta vad den själv anser är missbruksproblemet…” 
 

Ulf berättar även att han väljer att anta en roll som socialarbetare där hans arbete är att pendla 
mellan klientens berättelse och de kriterier som finns att tillgå på arbetsplatsen. Hans arbets-
metod går ut på att komma fram till en kompromiss som gör både organisationen och klienten 
nöjda. 

 
8. Astrid relaterar: ” när jag definierar missbruk så handlar det om konsekvenserna av 
användandet men  sånt skiljer sig från klient till klient” 
 

Astrid berättar att hon anser att det handlar om konsekvensen av användandet. Under inter-
vjun påpekar hon att narkotika är ett missbruk från första början och refererar till de kriterier 
som finns på arbetsplatsen. 

 
9. Lisbet: ”det finns kriterier som vi alla står bakom på arbetsplatsen… men det skiljer 
sig åt mellan två olika sekreterare beroende på vad man har på för syn på narkotika… 
det ska vara lagt för varje individ och man kan tänka sig att vi har samma ansvar för 
alla minera lidande och minska konsumtion…  jag arbetar mera utifrån individens 
mål… oftast tycker de själva att de ska sluta dricka eller sluta använda narkotika att 
vara drogfri men det handlar om så mycket mer… personen kan bruka men inte på en 
problematisk sätt kan det bli själva målet” 

 
Alla fem intervjupersoner beskriver missbruksbegreppet och skiljer mellan vad de anser är 
deras privata synsätt och arbetsplatsens kriterier. Jonas berättar för oss att man skiljer mellan 
missbruk och beroende enligt de allmänna definitioner som finns, men beskriver att hans sätt 
att arbete inte följer samma linje som de diagnostiska kriterierna. Ulf berättar att i det praktis-
ka arbetet lämnar han bedömningen till klienten själv att avgöra om ett missbruk är påtagligt, 
vilket leder till att hans sätt att arbete går ut på att hitta en kompromiss mellan klienten och 
organisationen. Astrid säger att i praktiken bedöms missbruk individuellt och trots att det 
finns kriterier för hur missbruk ska definieras Lisbet säger att det finns kriterier som de står 
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bakom och som anger hur man ska arbeta med missbruk, men att två sekreterare kan ha olika 
syn på missbruk och helt olika syn på vilka åtgärder som ska vidtas.  
 

10. Svante berättar: ” om man provar på narkotika så kan det ha vissa goda konse-
kvenser också…så länge man inte går över gränsen… men kan i alla fall  säga att mitt 
syn på missbruk skapar inga problem på arbetsplatsen…du får lite skilja mig som pri-
vatperson och som yrkesmänniska…men jag har inget svårt att definiera de som kom-
mer hit som missbrukare, för de som jag kommer i kontakt med har redan gått över den 
gränsen om att prova på” 

 
Svante är den som skiljer sig från de andra intervjupersonerna, eftersom han beskriver sitt 
privata synsätt utan att nämna klinten som källa. Svante säger att hans privata synsätt går ut på 
att skilja mellan begreppen bruka och missbruka, där bedömningen handlar om att avgöra en 
gränsen för att definiera var den ena begreppet slutar och den andra börjar. Han beskriver 
även att han sällan behöver göra en sådan bedömning eftersom de klienter som han kommer i 
kontakt med oftast är individer som har missbrukat under många år.  
 
Det som intervjupersonerna beskriver visar att i mötet med klienten är det svårt att arbeta ut-
ifrån en bestämd definition av vad ett missbruk är. I praktiken visar resultatet att andra synsätt 
att avgöra ett missbruk tar form då flera parter delar med sig av sina erfarenheter, i det här 
fallet klienten. Den norm som finns på arbetsplatsen som utgör en bestämd definition av 
missbruksbegreppet tar inte del av klienternas erfarenheter. I det praktiska och mera privata 
synsättet att definiera ett missbruk använder man andra begrepp som verktyg för att kunna 
göra en definition som klienten är med och utformar, vilket utgör det som presenteras i nästa 
avsnitt.  
 
5.2.2.1 Gräns och kontroll 
 
I samband med att intervjupersonerna beskriver sitt personliga och mer klientnära synsätt att 
definiera ett missbruk på, har begrepp som gräns och kontroll använts av samtliga.  

 
11. Svante säger: ” jag menar att om man provar finns det en risk för att man fastnar 
det handlar om att dra en gräns för vart missbruket är när det blir av.” 

 
12. Lisbet berättar: ”Jag tror att det finns en ganska stor andel människor som prövar 
narkotika men blir aldrig beroende eller missbrukare… det är en individuell gräns…det 
finns säkerligen en del människor som kan ta narkotika och alkohol utan att det blir ett 
problem för dem…  när det blir en överskridning av individens gräns som förändrar in-
dividens liv, vardagsliv, som man kan börja kalla det för missbruk” 
 
13. Jonas berättar: ” Mitt sätt att se på bedömningen av hur det är med människors 
missbruk är att se gränsen den som brukar har en viss typ av kontroll… när det börjar 
komma in på det här med det påverkade vardagliga livet” 
 
14. Astrid säger: ”När det handlar om missbruk för mig så är det konsekvenserna som 
är viktiga, konsekvenserna för psykiska, ekonomiska eller sociala faktorer… det blir ett 
missbruk när man struntar i konsekvenserna… drickandet eller narkotikan tar över-
handen” 
 
15. Ulf relaterar: ”missbruk är överanvändande… på ett sätt som man själv inte har 
kontroll över sitt användande... substans missbruk respektive missbruk av alkohol eller 
något annat… jag tycker nog att det handlar om ett överanvändande av en sak… det 
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blir som att det är hela världen… vedeltagande definitioner… men det kan jag inte utta-
la mig om…” 

 
Resultatet visar att respondenterna använder sig av begreppen gräns och kontroll vid bedöm-
ningen av missbruk i mötet med klienten. Det gemensamma för alla intervjupersoner är att 
definitionen av ett missbruk i praktiken sker genom att se vart klienten står i förhållande till 
vart gränsen går. I det privata och klientnära synsättet överlämnas bedömningen över till kli-
enten själv som får avgöra vart gränsen ska dras. Det leder till att socialarbetarna skiljer sig 
från den bestämda definitionen som arbetsplatsen anger.   
 
Resultatet visar även att under beskrivningarna av missbruksbegreppet anger respondenterna 
olika begrepp som exempelvis överanvändande, konsekvenserna av användandet. De anger 
dock inga beskrivningar av begreppens betydelse. Detta gör det praktiska synsättet till ett ode-
finierbart missbruksbegrepp. I likhet med det normativa synsättet av missbruksbegreppet är 
beskrivningen influerad av olika konstruktioner och även olika teorier.    
 
5.3 Bedömningsprocessen 
 
Det här stycket utgör andra huvudrubriken i kapitel fem. I det här avsnittet behandlas resulta-
tet som beskriver olika möjliga faktorer som påverkar en bedömning.  
Bedömningsprocessen som huvudrubrik kommer att följas upp av fyra andra rubriker med 
djupare beskrivningar av de olika stadier bedömningsprocessen genomgår.  
 
5.3.1 Klientens och socialarbetarens väg mot ett samarbete 
 
Det andra samtalsämnet i intervjuerna handlar om hur bedömningar sker i det praktiska arbe-
tet.  
Socialarbetarnas beskrivningar visade att en bedömning är en process som genomgår olika 
instanser innan ett beslut kan tas. I följande avsnitt presenteras bedömningsprocessens första 
instans och hur denna påverkas av socialarbetarens och klientens möte. 
  
Resultat visar att bedömningsprocessen börjar redan under det första mötet som sker mellan 
socialarbetaren och klienten. Det är i detta moment som klienten blir en källa för socialarbeta-
ren som behöver få en beskrivning av det hjälpbehov klienten har. Intervjupersonerna beskrev 
hur de är medvetna om organisationens förutsättningar för det sociala arbetet, där syftet med 
det första mötet med klienten är att försöka skapa ett samarbete, allians eller en bild av klien-
tens situation.  
 
Samtidigt gör socialarbetarna en bedömning av klientens trovärdighet när de beskriver sitt 
problem, den bedömningen sker utifrån olika strategier hos olika socialarbetare. Det som alla 
intervjupersoner har som mål med mötet är att få en bild av klientens situation och komma 
fram till något som både socialarbetaren och klienten kan stå bakom.  
 

16. Lisbet relaterar: ”att göra en bedömning är en lång process och man måste ta sig 
tiden för att få en bild av klienten...  jag börjar med att bygga upp en helhetsbild utifrån 
det klienten säger och bygger upp situationen individen befinner sig i… sedan går be-
dömningen ut på att se efter vad vi anser är lämpligt för klienten…”  
 
17. Jonas säger: ”det är att försöka få en helhetsbild, ställa frågor som är relevanta och 
begripliga så jag kan få fram ett mönster och också olika aspekter på hur allvarligt det 
är… samt att jag inte har föruppfattade meningar som kan påverka…det handlar  även 
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mycket om klientens egen förmåga att formulera sig, då är det viktigt att man tyder alla 
utryck som klienten gör, som att skrika, slåss eller slå i väggar” 

 
18. Ulf berättar: ”i mitt arbete med klienter är det viktigt för mig att få en bild tillsam-
mans med klienten om situationen… jag behöver ett underlag och för det behöver jag 
skapa en arbetsallians med klienten…ett underlag som dels visar att klienten vill nå 
samma mål som vi har lagt upp tillsammans, dels som är hållbar som argument för att 
få en åtgärd…” 

 
19. Svante berättar: ”i bedömningsprocessen har jag dels ett ansvar mot klienten, dels 
ett krav från arbetsplatsen, så jag måste ställa ganska detaljerade frågor till klienten 
för att få en klar bild av individens situation” 
 
20. Astrid säger: ”när jag bedömer sker det utifrån klientens berättelse så jag får en 
bild av situationen och hur allvarligt missbruket är hur fysiska hälsan ser ut…hur man 
mår psykiskt?…klarar den här människan ? eller vad är det för sorts människa?  

 
För att försöka uppnå ett samarbete medger socialarbetarna att de ställer frågor och byter idéer 
med klienten för att få en klar bild över klientens situation. Resultatet visar att samtliga inter-
vjupersoner använder olika strategier för att bedöma trovärdigheten av klientens berättelse. 
Frågorna och idéutbyten sker för att man ska kunna komma fram till något som både klienten 
och socialarbetaren kan stå för. Därefter kan socialarbetaren föra ärendet vidare till beslutsfat-
tarna. Mötet med klienten beskrivs därför som ett moment där man hämtar argument för att 
hjälpa klientens situation. Samtidigt bedömer man även trovärdigheten i klientens berättelse, 
vilket är det som kommer att presenteras i nästa rubrik.   
 
5.3.1.1 Evidensbaserat kontra erfarenhetsbaserat  
  
Trovärdigheten är något som alla de intervjuade ifrågasätter för att nå ett samarbete med kli-
enten. Som jag tidigare skrev görs denna bedömning utifrån olika strategier. Alla intervjuper-
soner bortsett från Lisbet och Jonas uppger att ifrågasättandet sker utifrån det man kallar för 
en slags intuition eller magkänsla för att bedöma trovärdigheten i det personen säger. Jonas 
vet inte riktigt vilka instrument han ska använda och berättar att han önskar bättre bedöm-
ningsinstrument. Vid samtalen om hur man bedömer trovärdigheten på klientens berättelse, 
beskriver intervjupersonerna metoderna de använder för en sådan bedömning.     
 

21. Astrid säger: ”det finns något odefinierbar som man tar hänsyn till när man träffar 
klienten och bedömer eller handlägger Det är mycket sånt där som inte riktigt går att 
definiera”  
 
22. Ulf relaterar: ”när jag gör en bedömning så handlar det om klientarbetet att jag ska 
kunna beskriva något som klienten själv tycker är en beskrivning av sin situation… 
ibland kan vi ha olika åsikter om situationen och då måste vi bolla fram ideèr och 
komma fram till något som båda kan skriva under på…” 
 
23. Svante berättar: ”när jag gör min bedömning försöker jag träffa dem med en så för-
utsättningslös utgångspunkt som möjligt… för att få en slags intitutiv kunskap om situa-
tionen… jag ändvänder mig även av de instrument som arbetsplatsen ger som ASI… 
men det viktiga är att läsa mellan raderna för det är det man knappar in och det gör 
man med en nypa salt det är det man har känslor för…”  
 
24. Lisbet nämner: ”  det är viktigt för mig att man har systematiska metoder att luta 
sig mot när man gör en bedömning… framförallt för att jag är ny i yrket så jag har ing-
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en direkt erfarenhet… jag har inte fått någon magkänsla som det sägs att man får efter 
några år i yrket… de ska kunna lita på att de får en åtgärd som mer eller mindre hjäl-
per…”  

Resultat visade att tre av fem intervjupersoner använder sig av en odefinierbar kunskap som 
bildas av den erfarenhet man får genom åren inom yrket. Lisbet är den enda som inte använ-
der sig av dessa strategier. Beskrivningarna visade även att det är olika krav som ställs på kli-
enten beroende på socialarbetaren klienten möter. Eftersom klienten ska uttrycka sitt pro-
blembehov så ska en bedömning av trovärdigheten göras av socialarbetaren.  Där ett samspel 
klienten blir beroende av vem han möter eftersom intervjupersonernas tolkning av klientens 
uttryckssätt är individuellt.  
 
Beskrivningarna visar att innan en bedömning kan gå vidare till nästa moment ska man ha 
kommit fram till ett samarbete eller en allians med klienten. För att uppnå detta görs en be-
dömning av klientens berättelse. Socialarbetarna beskrev även under intervjuerna att bedöm-
ningen av trovärdigheten är viktigt för att få fram mera information om klientens situation. 
Får socialarbetarna mera information har de flera argument att ställa mot beslutsfattarna, vil-
ket är nästa moment i bedömningsprocessen som presenteras i följande avsnitt.   
 
5.3.2 Organisatoriska faktorer 
 
Efter att socialarbetarna tillsammans med klienten uppnått ett samarbete och gjort en bedöm-
ning av trovärdigheten i klientens berättelse, ska bedömningsprocessen gå vidare till nästa 
moment. Beskrivningarna som har gjorts i detta avsnitt utgör det intervjupersonerna upplever 
som organisatoriska faktorer som påverkar en bedömning under processen.  
 
Resultatet visar att de organisatoriska faktorerna skiljer sig åt. Det som har varit centralt i al-
las berättelser utom Ulfs, är att en bedömning påverkas av de resurser som finns att tillgå, 
men även beslutfattarens uppfattning av ärendet som socialarbetaren handlägger. Samtliga 
socialarbetare bortsett från Ulf beskrev även att de upplever sig ha en relation till klienten och 
en relation till organisationen. Där man uttryckte att det kan leda till att en bedömning måste 
genomgå flera insatser innan ett beslut kan tas. Hur man ska arbeta utrycks dock olika av in-
tervjupersonerna. Astrid önskar bland annat en större helhetssyn mellan alla blandade parter, 
Svante berättar om effekten av att en bedömning ska genomgå olika instanser, Lisbet berättar 
att hon måste argumentera för organisationen och Jonas upplever en närmare relation till kli-
enten än chefens relation till klienten.  
 
Ulf är den enda som beskriver mötet med organisationen som ett ställningstagande av vad 
socialarbetarrollen får för syfte. Under intervjun beskrev han att man kan antigen acceptera 
kraven som finns från organisationen, där problemen man ser beror mycket på om socialarbe-
taren själv väljer att se som ett problem eller inte.   
 

26. Jonas berättar: ”när jag gör en bedömning börjar jag från klienten och vad klienten 
själv har att säga och vad för åtgärder den skulle vilja ha… samtidigt funkar det inte 
utan att ekonomin styr… de kraven vi har på oss som vi inte ska låtas oss påverkas av 
existerar… vi måste sedan hävda oss för andra delar av organisationen… Ekonomin 
styr bedömningarna men de styrs även av hur våra bedömningar tas emot av vår chef” 
 
27. Ulf berättar: ”Spelplanen är som den är med sina spelregler, ramarna är satta och 
jag accepterar dem för att jag är lämpad för att vara med och använda de möjligheter 
som finns inom ramarna…bedömningen görs utifrån dessa ramar och jag tycker att det 
är viktigt att det som finns använda på bästa möjliga sätt” 
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28. Astrid relaterar: ”när jag gör bedömning så vill jag ha ett stort och brett utbud av 
behandlingar… men bristen på pengar gör att man inte alltid kan välja det bästa… se-
dan kan enhetschefen och den som är ansvarig på budgeten ha en annan uppfattning av 
situationen så kanske man får ta det näst bästa… så att det borde vara viktigare med att 
få en mer helhets syn av missbruket hos alla parter som är inblandade i bedömning-
en…”  
 
29. Lisbet berättar: ”våra bedömningar ska göras på vad vi anser är lämpligt för klien-
ten och alla de bedömningar jag gör, men det finns ju inte resurser till alla de bedöm-
ningar som jag gör och det begränsar en ganska mycket… samtidigt måste man ställa 
krav… för att veta att resurserna går till rätt ställe… oftast gör jag en bedömning och 
min chef ifrågasätter det och personen på ekonomin och jag måste argumentera varför 
det kostar si och så” 
 
30. Svante berättar: ” bedömningar påverkas av resurserna man har att tillgå… det är 
inte ovanligt att ekonomi handläggare eller chefen har en annan uppfattning av situa-
tionen och ekonomi frågan skapar många problem eftersom man har delat upp organi-
sationen efter besparningar”  

 
Intervjupersonerna beskrev att i detta moment av bedömningsprocessen, så sker det ett möte 
med beslutfattarna. Där bedömningsprocessen påverkas av andra faktorer än det tidigare mö-
tet som var med klienten. Resurserna och beslutfattarnas syn på det ärende socialarbetaren 
handlägger är två faktorer som påverkar bedömningen mycket. Både Lisbet och Ulf belyser 
ämnet genom att berätta om hur resurserna styr när man ska se till att de ska användas på bäs-
ta möjliga sätt. Det leder till att man ställer vissa krav indirekt på klienterna, vilket är det som 
kommer att beskrivas på nästa avsnitt.  
 
5.3.3 Prioriteringar av klienter  
 
Socialarbetarna beskriver bedömningsprocessen som två moment där olika intressen, krav och 
förutsättningar påverkar ett ärende. Detta innebär att bedömningsprocessen sker i två uppde-
lade moment där alla parter inte möts. Intervjupersonerna beskriver prioriteringar av vissa 
klientgrupper som görs dels på grund av klienternas sociala egenskaper och dels på grund av 
den resursfråga som framförallt Ulf beskriver. Detta visar sig ställa ett indirekt krav på klien-
terna där de som anger mer information i mötet mellan socialarbetaren och klienten, kan få ett 
beslut snabbare. Eftersom ju mer information en handläggare har om en klient desto fler ar-
gument har man att använda sig av vid mötet med beslutsfattarna.  
 
Resultatet visar även att i mötet mellan socialarbetaren och klienten påverkas inte bedöm-
ningen bara av socialarbetarens arbete och metoder. Utan beskrivningarna visar oss hur viktigt 
det kan vara med vissa personliga egenskaper som klienten kan ha och som kan leda till att 
man får hjälp på ett enklare sätt.  
  

31. Astrid berättar: ”vi prioriterar inte, det får man inte enligt lag… man säger att man 
prioriterar ungdomar och det gör vi… men träffar man en klient som är trevlig som har 
något elände driver det ju på att man gör sitt allra bästa…” 
 
32. Jonas säger: ”alla de som söker stöd och hjälp för sitt missbruk ska få det… det lig-
ger inom socialtjänstens ansvar men jag tror att det är de personer som ligger i mer 
som kan få igenom sin vilja lättare… även personen eget sätt att beskriva sitt missbruk 
underlättar problemformulering och där med arbetet” 
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33. Svante skildrar: ”jag kan nog inte säga att vi prioriterar vissa grupper i arbetet… 
men ändå så ja… de klienter som är aggressiva, hotfulla driver på arbetet mera… de 
kanske passar bättre för vissa behandlingsformer…” 
 
34. Ulf berättar: ”av något skäl vet jag inte om jag tycker illa en person… gillar jag den 
så påverkar det självklart det påverkar mig och mitt arbetssätt min attityd och mitt för-
hållningssätt… varför ska jag satsa på den där?… eller den där har gått här länge som 
man brukar höra… är det verkligen det jag ska använda skattepengarna för? social-
tjänstlagens mål går inte ihop med budgetens… då måste man börja sålla…” 
 
35. Lisbet säger: ” vi prioriterar inte direkt men vi lägger mer resurser på ungdomar-
na, de som missbrukare som har barn och sista kommer de som är motiverade och sö-
ker hjälp första gången… resurserna räcker inte till alla… då kan det påverkas av hur 
det funkar rent personlighetsmässigt… det är viktigt för att få en bra förståelse av per-
sonen måste man kunna kommunicera båda parterna… sen så är frågan på vilket hu-
mör jag är på idag” 

 
I mötet mellan socialarbetaren och klienten så sker det ett samspel mellan socialarbetarens 
förmåga att förstå en klients sätt att uttrycka sig och klientens förmåga att uttrycka sig. Be-
skrivningarna visar att klienten kan göra det på många olika sätt, där de mänskliga faktorer 
som nämns är aggressivitet, vältalighet, personkemi, om klienten är trevlig eller otrevlig för 
att nämna några exempel. Beskrivningarna visar att klientens egenskaper, sociala färdigheter, 
sätt att utrycka sig är väldigt viktiga och till klientens fördel beroende på vilken socialarbetare 
man träffar. Resursfrågan nämns här som grunden till att prioriteringar måste göras eftersom 
resurser inte räcker till alla som söker hjälp.   
 
6. Analys 
 
Kapitel sex utgörs av en analys av presenterat resultat. Analysen kommer att delas in i tre hu-
vudrubriker, där den första rubriken kommer att analysera missbruksbegreppet. Därefter följer 
nästa rubrik med en analys av bedömningsprocessen och sist kommer det en analys av dessa 
två ämnen tolkat ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  
 
6.1 Sammanfattning av missbruksbegreppet 
 
Resultatet visar att en enhetlig syn på missbruk inte existerar inom socialtjänsten. Intervjuper-
sonerna beskriver missbruksbegreppet med begrepp vars betydelse saknar innehåll och men 
visar på att man hämtar influenser från olika teorier. Det som har varit utmärkande i intervju-
erna är att alla intervjupersonerna uppnår en punkt under deras berättelser där de måste refere-
ra till något som kan beskrivas som en norm över andra synsätt.  
 
Normen benämns som de diagnostiska kriterierna, de universella kriterierna, socialstyrelsens 
riktlinjer, allmänna synsättet och det som man anser är socialt etablerat på arbetsplatsen. Det 
beskrivs vissa egenskaper som är utmärkande för normens definition, där några av intervju-
personerna menar att det finns en skillnad mellan narkotika- och alkoholmissbruk. Narkoti-
kamissbruket tar form redan vid första gången som en person tar en drog, men ett alkohol-
missbruk tar form först när det skadar via psykosociala faktorer. Intervjupersonernas beskriv-
ningar av normen saknar information om man riktigt vet vilka begrepp som hör till vilka teo-
rier om missbruk. Trots att det finns en bestämd definition som socialarbetarna kan vända sig 
till för att tolka begreppet missbruk formas det andra sätt att beskriva missbruksbegreppet.  
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Dessa synsätt formas utifrån socialarbetarens privata och yrkesmässiga erfarenheter där ett 
kunskapsutbyte sker när en relation bildas till klienten. Resultatet visar att fyra av fem social-
arbetare upplever att det synsätt som utgör normen på arbetsplatsen inte är hållbar för att möta 
klientens erfarenheter av ett missbruk, vilket leder till att de utvecklar andra sätt att bedöma 
vad ett missbruk är. Det är denna syn som intervjupersonerna beskriver som deras mera kli-
entnära och privata synsätt. Det är även i dessa beskrivningar som intervjupersonerna börjar 
tala om gräns och kontroll som nyckelbegrepp för att bedöma vad ett missbruk är. Där be-
dömningen av ett missbruk lämnas till klienten själv när de ska beskriva sitt hjälpbehov.  
 
6.1.1 Det finns något som utgör en norm  
 
Beskrivningarna av missbruksbegreppet skiftar utifrån olika begrepp, synsätt och definitioner. 
En del av intervjupersonerna nämner att de inte kan de kriterier som finns för att bedöma ett 
missbruk, men att det finns alltid någonstans man kan vända sig till i arbetsplatsen för att be-
döma det.  
 
I intervjupersonernas beskrivningar av missbruksbegreppet framkommer begrepp som kan 
kopplas till olika teorier om missbruksbegreppet. Det leder i vissa fall till motsägelser i inter-
vjupersonernas beskrivningar. Exempelvis beskriver Svante till en början att all användning 
av narkotika leder till ett missbruk, men privat upplever han att ungdomar som testar narkoti-
ka inte blir missbrukare. Ulf beskriver missbruk som något som han själv inte kan definiera, 
det är därför han vänder sig till socialstyrelsen riktlinjer för att bedöma det. Astrid säger att 
man skiljer mellan missbruk och beroende där all narkotika är ett missbruk och alkoholen blir 
ett missbruk först när den får psykosociala konsekvenser.  
 
Utifrån det biologiska perspektivet som förespråkas av bland annat Bejerot (1977) och be-
skrivs i Nordengren & Tunving (1997) översikt anser man att ett missbruk påbörjas redan vid 
första intagningen av ett preparat. Detta påbörjar en lustprocess som kroppen sedan följer. 
Heilig (1999) är även en av dem som presenterar ett biologiskt perspektiv, där han anser att 
missbrukarkarriären kommer till i samband med första intagningen av olika preparat. 
 
Resultaten visar inga specifika beskrivningar av vad normens definition av ett missbruk 
egentligen är, utan det visar bara att alla socialarbetare vet att det finns en bestämd definition 
som de kan hämta information ifrån. Det går däremot att dra vissa slutsatser utifrån de motsä-
gelser som finns i citaten där man kan koppla vissa egenskaper som kännetecknar en teori om 
missbruk. Exempelvis i citat 1 där Svante nämner att allt narkotikaburk leder till ett missbruk 
eller i citat fem där Jonas säger att missbruk handlar om ett beteende kopplat till en lustupple-
velse, visar oss egenskaper som kan kopplas till vissa teorier som exempelvis ovan.  
 
Slutsatsen vi kan dra av den normativa konstruktionen som intervjupersonerna beskriver är att  
man inte riktigt vet vad definitionen innebär. Däremot vet socialarbetare om att det finns nå-
got som man kan vända sig till och hämta information ifrån när man känner sig osäker. Denna 
informationskälla verkar ha influenser från vissa teorier där man väljer att se människan i ett 
objektförhållande till narkotikan, men ingen av intervjupersonerna anger beskrivningar som 
kan kopplas direkt till en utpräglad teori av missbruksbegreppet.   
 
6.1.2 Ett praktiskt synsätt  
 
I det här avsnittet kommer det en analys över de beskrivningar som intervjupersonerna upple-
ver som deras mera privata och klientnära synsätt att definiera ett missbruk Även i dessa be-
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skrivningar använder socialarbetare olika begrepp som saknar tydiga beskrivningar av be-
greppens verkliga betydelse.   
 
I mötet med klienten börjar alla intervjupersoner, bortsett från Ulf, med att beskriva missbruk 
som ett överanvändande av ett preparat. Det handlar om att ha kontroll över sitt bruk innan 
man går över gränsen för vad som kan komma att kallas för ett missbruk. Resultatet visar att 
intervjupersonerna lämnar denna bedömning till klienten själv. De egenskaper som räknas för 
avgöra ett överanvändande av ett preparat består av olika psykosociala faktorer, däremot så 
anges inga beskrivningar av vilka de psykosociala faktorerna är. Det som är gemensamt för 
intervjupersonernas beskrivning av deras mera privata och klientnära synsätt är att man talar 
om ett överanvändande av något preparat. Som i praktiken innebär att ett bruk av något prepa-
rat är möjligt och ett missbruk blir till när det har konsekvenser på olika psykosociala fakto-
rer.  
 
I exempelvis citaten 6, 7, 10 och 12 anger man vikten av att behålla kontrollen och inte gå 
över gränsen med sitt bruk. I citaten 12 till 14 talar man om att när man nått en gräns där ens 
bruk kan ha påverkat olika psykossociala faktorer eller vardagsliv så kan man börja tala om 
ett missbruk. Som jag tidigare skrev så anger man inte några beskrivningar över vad begrep-
pet psykosociala faktorer innebär. Däremot kan vi dra slutsatsen att när man pratar om gräns 
och kontroll så är det logiskt möjligt att bruka vilken preparat som helst. Dessutom när man 
mäter missbruket utifrån psykosociala faktorer så har inte preparaten en central betydelse, 
vilket lämnar individen till ett subjekt – eller objekt- subjekt antagande i förhållande till pre-
paraten.   
  
Begreppen saknar beskrivningar som kan kopplas till en utpräglad teori för att kunna definiera 
socialarbetarnas mera privata eller klientnära synsätt. Däremot kan beskrivningarna kopplas 
till vissa teorier som har antagandet att individen står i ett objekt – subjekt förhållande till 
preparaten. Det här sättet att beskriva ett missbruk ligger närmare de teorier som beskrivs ur 
ett psyksocialt perspektiv som Goldberg (2005), Blomqvist (1980, 2002) och Bergmark & 
Oscarsson (2000) beskriver. Där man anser att individen kan bruka ett preparat utan att det 
behöver leda till ett missbruk, utan det är när individen får lida konsekvenserna av bruket på 
olika psykosociala faktorer som man börjar se det som ett missbruk. 
 
Slutsatsen är att det inte finns någon enhetlig syn på missbruk. Det saknas även beskrivningar 
av begreppen för att kunna koppla deras synsätt till en teori om missbruksbegreppet. Däremot 
visar resultatet att det växer fram ett annat synsätt kring missbruksbegreppet som bildas i mö-
tet med klienten. 
 
6.2 Sammanfattning av bedömningsprocessen 
 
I detta avsnitt kommer det en sammanfattning av presenterat resultat när samtalen om bedöm-
ningar bearbetades.  
 
Resultatet visar att bedömningar beskrivs som en process som alltid utgår utifrån mötet där 
socialarbetaren träffar klienten. Under mötet blir klienten en källa för socialarbetarna vars 
uppgift är att försöka få en helhetsbild av klientens berättelse, för att kunna avgöra vad ären-
det ska gälla. I denna instans av bedömningsprocessen är målet med mötet att uppnå ett sam-
arbete mellan socialarbetaren och klienten innan ärendet kan gå vidare till nästa instans. Sam-
tidigt påverkas mötet av klientens personliga egenskaper som kan vara avgörande för social-
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arbetarens och klientens relation. För att uppnå ett samarbete beskriver socialarbetarna att de 
gör en bedömning på trovärdigheten av klientens berättelse.  
 
De faktorer som påverkar en bedömning är de metoder som socialarbetaren använder sig av 
för att bedöma trovärdigheten. Det resultatet visar är att tre av fem använder sig av det man 
nämner som erfarenhetsbaserad metod, där man utgår från kunskap som socialarbetaren har 
fått med åren. Denna kunskap benämns i resultatet som magkänsla eller som en odefinierbar 
kunskap. Lisbet och Jonas är de som nämner vikten av evidensbaserade metoder som är kun-
skap som alstras genom vetenskapliga studier. Bedömningen av trovärdigheten av klientens 
berättelse är viktig för socialarbetarna, därför att man ökar chanserna till att få med sig bättre 
argument innan socialarbetarna möter beslutsfattarna.  
 
När ett samarbete har uppnåtts mellan klienten och socialarbetaren flyttas ärendet till bedöm-
ningsprocessens nästa instans, där bedömningen ställs mot de organisatoriska faktorerna som 
påverkar ärendet. I denna instans sker det ett möte mellan socialarbetaren och beslutsfattarna. 
Det är nu socialarbetarna argumenterar för sin klients sak och försöker få igenom ett beslut för 
att kunna ge det hjälpbehov som klienten har ansökt om. Det som påverkar en bedömning i 
denna instans är resurserna som finns till förfogande och beslutfattarnas syn på klientens situ-
ation. Ärendet påverkas av resurserna direkt när ett ärende kommer till eftersom det blir en 
utgångspunkt för vilka behandlingsalternativ socialarbetarna har att erbjuda. Samtidigt blir det 
ett krav som socialarbetare ska förhålla sig till vid mötet med klienten.  
 
Socialarbetarna beskriver även att beslutfattarnas syn på situationen påverkar en bedömning. 
Har beslutsfattaren en annan syn på ärendet måste det tillbaka till ett möte med klienten. Här 
uttrycks det en önskan om en större delaktighet av alla parter för att uppnå en större helhets-
syn. Ulf är den enda av alla intervjupersoner som beskrev att de organisatoriska faktorerna 
inte påverkar en bedömning eftersom ett ärende utgår från de ramar som finns på arbetsplat-
sen, men beskriver det som ett individuell ställningstagande som varje socialarbetare måste 
göra.   
 
Resultatet visar att bedömningsprocessen genomgår flera olika moment innan ett beslut kan 
tas. I samband med en uppdelad organisationsform kan flera faktorer påverka en bedömning 
eftersom ärendet ska genomgå flera insatser. Socialarbetarna utrycker en önskan om större 
helhetssyn.    
 
6.2.1 Mötet mellan klienten och socialarbetaren 
 
I detta avsnitt kommer det en analys av resultatet av mötet mellan socialarbetaren och klien-
ten. Mötet utgör första instansen av bedömningsprocessen och visar att det alltid utgår från 
klientens berättelse. Här möts klienten och socialarbetaren för att få en bild av klientens situa-
tion och för att avgöra vad ärendet gäller. Det centrala i denna instans av bedömningsproces-
sen är att socialarbetaren gör en bedömning av trovärdigheten av klientens berättelse. Det som 
påverkar en bedömning är de metoder som används av socialarbetaren för att bedöma trovär-
digheten.  
 
I citat 21 och 23 nämner både Astrid och Svante en slags kunskap som man använder sig av i 
mötet med klienten som inte går att definiera. Ulf säger i citat 22 att klienten själv beskriver 
sin situation sen måste man bolla fram idéer för att komma fram till något. Samtidigt nämner 
Lisbet i citat 24 att det är viktigt att man har systematiska metoder att vända sig till och som 
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jag skrev tidigare nämner Jonas att det saknas. Vilket visar att de faktorer som påverkar en 
bedömning beror på vilken socialarbetare som tar hand om ärendet ifråga.  
 
Kristiansen & Svensson, (2003) nämner paradigmskiftet som har skett i socialtjänsten, där 
uppsökarvården inte kan bedrivas med de resurser som finns till förfogande. Ingen socialarbe-
tare nämner att man har uppsökt en klient, utan det är klienten själv som söker hjälp.  
 
Payne (2002) skriver att socialt arbete är något som konstrueras av socialarbetare och klienter 
i mötet som sker. Där målet av att uppnå en verklighet eller ett samarbete, måste fler mindre 
processer genomgås i bedömningsprocessen. Det leder till att det samarbete som socialarbeta-
ren vill uppnå i mötet med klienten är beroende av socialarbetarens personliga egenskaper och 
de resurser man har att utgå ifrån. Pettersson (1986) skriver att organisationer och riktlinjer 
kan påverka ett ärende, men lämnar ändå utrymme för socialarbetarens handlingsfrihet. Där 
socialarbetaren kan välja att utforma sitt möte till organisationens eller klientens fördel. 
Blomqvist & Wallander (2004) menar att bristerna som finns i det sociala arbetets utformning 
leder till att ärenden utförs utifrån omständigheter och inte lagen. Vilket kan leda till att soci-
altjänsten enkelt kan ta till sig nya modeflugor inom den terapeutiska kulturen.  
 
Resultatet visar en möjlig förklaring till varför ett ärende kan påverkas av många olika subjek-
tiva faktorer. Ett ärende har redan i första instansen stort utrymme för att påverkas av kunskap 
och metoder som saknar en vetenskaplig eller granskande verifikation.   
 
6.2.1.1 Klientens påverkan 
 
I det här avsnittet kommer det en presentation av klientens möjligheter att påverka sin be-
dömning. Resultatet visar att i mötet mellan socialarbetaren och klienten påverkas bedömning 
även utav klientens personliga egenskaper.  
 
Socialarbetarna beskriver att bedömningsprocessen börjar i mötet med klienten då en bedöm-
ning av klientens trovärdighet görs. Denna bedömning påverkas av metoderna socialarbetaren 
använder. Samtidigt beskriver socialarbetarna att bedömningsprocessen genomgår två olika 
moment, först träffar socialarbetaren klienten och sedan beslutsfattaren. Socialarbetaren för-
söker handlägga klientens ärende enligt deras överenskommelse när de träffar beslutsfattarna. 
Detta ställer ett indirekt krav på klienterna som står i relation till socialarbetarnas mottaglighet 
av klientens sätt att utrycka sig när de kommunicerar.  
 
Kraven på klienten visar sig vara många och olika beroende på vem socialarbetaren är. Samti-
digt berättar socialarbetarna själva att detta kan ses som en effekt av de resurser socialarbetare 
har att hjälpa en klient med.   
 
I citat 31 berättar Astrid att prioriteringar av klienter görs, och anger att en trevlig klient kan 
driva på att hon gör sitt allra bästa när hon arbetar. Jonas berättar i citat 32 att prioriteringar är 
något som görs som en effekt av resurserna. Han upplever att de klienter som ligger i lättare 
får sin vilja igenom. Svante anger i citat 33 att prioriteringar görs och att klienter som är ag-
gressiva, hotfulla driver på arbetet mera. Ulf menar i citat 34 att personkemi mellan socialar-
betaren och klienten kan påverka en bedömning. En person som blir omtyckt kan ge honom 
ett bättre förhållningssätt till ärendet, vilket han tolkar som en effekt av att budgetens mål inte 
går ihop med socialtjänstens mål. Lisbet berättar om prioriteringar och klientens påverkan i en 
bedömning i citat 35. Där menar hon att resurserna är tilldelade olika beroende på vilken kli-
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entgrupp man tillhör. Sedan påverkar en klient sin bedömning genom sättet man har att kom-
municera med socialarbetaren och socialarbetarens sätt att tolka klientens uttrycksformer.   
 
Resultatet av klientens egen påverkan under en bedömning går i likhet med tidigare forskning. 
Kristiansen & Svensson, (2003) skriver att i det tidigare nämnda paradigmskiftet visat sig att 
resurserna inte räcker till för att utföra den offensiva narkomanvården. Det har lett till att upp-
sökning av missbrukare och motivationsarbete inte kan bedrivas. Idag har narkomanvården 
ändrats till att klienterna måste söka vård och övertyga socialarbetarna om att deras vårdin-
tressen är äkta och att de är motiverade till vård.  
 
Beskrivningarna visar att klienten kan uttrycka sin motivation på många olika sätt. De fakto-
rer som nämns är exempelvis aggressivitet, vältalighet, personkemi, om klienten är trevlig 
eller otrevlig. Beskrivningarna visar att klientens egenskaper, sociala färdigheter, sätt att ut-
rycka sig är väldigt viktiga och till klientens fördel beroende på vilken socialarbetare man 
träffar. Resursfrågan nämns här som grunden till att prioriteringar måste göras eftersom resur-
ser inte räcker till alla som söker hjälp.   
 
6.2.2 Mötet mellan socialtjänsten och socialarbetaren 
 
Avsnittet som följer presenterar den andra instansen som bedömningsprocessen genomgår. 
Denna instans utgörs av de olika organisatoriska faktorer som kan påverka bedömningarna. 

 
De ekonomiska resurserna påverkar ett ärende genom att begränsa den valfrihet socialarbeta-
ren har, som att välja olika behandlingsalternativ. Ett ärende kan inte utformas utifrån klien-
tens hjälpbehov, utan utifrån omständigheterna. Detta stämmer överens med det som Blom-
qvist (2002) skriver då han menar att 2000- talet har medfört vissa omstruktureringar av miss-
brukarvården, alltfler narkomaner får vård utifrån ekonomiska faktorer. Detta nämns i citat 
26, 28 till 30, där socialarbetarna uttrycker resurserna som en faktor som påverkar ett ärende.   
 
Ulla Pettersson (1986) beskriver också hur ekonomin styr klientarbetet på olika sätt.  Den 
övergripande nivån hos socialtjänsten bestämmer man hur mycket som ska satsas på olika 
delar av organisationen i form av budget. Man kan påverka ett ärende genom att besluta om 
exempelvis beloppens storlek som en socialarbetare kan få till förfogande för enskilda ären-
den. 
 
Beslutsfattarnas syn på en situation beskrivs av intervjupersonerna som en faktor som påver-
kar ett ärende på många olika sätt. Alla socialarbetare utom Ulf beskrev att de upplever sig ha 
en relation till klienten och en relation till organisationen. Där resultatet visar att beslutfatta-
rens syn på ett ärende påverkar eftersom det leder till att en bedömning kan behöva genomgå 
flera moment innan ett beslut kan tas. I citat 26 nämner Jonas att en bedömning styrs beroende 
på hur det tas emot av chefen, i citat 28 nämner Astrid att beslutfattarens syn kan påverka och 
uttrycker en önskan om större helhetssyn av missbruket av alla inblandade parter.  I citat 29 
nämner Lisbet att chefen oftast ifrågasätter hennes ärende och hon måste argumentera varför 
det kostar att ge klienten den hjälp hon bedömer är behövligt. I citat 30 nämner Svante att det 
inte är ovanligt att beslutfattarna har en annan syn på ett ärende. Här skapar ekonomifrågan 
vissa problem, men han menar att det är en effekt av att organisationen är uppdelad utifrån 
besparingar. Ulf är den som uttrycker problematiken som uppstår från en annan synvinkel, där 
han berättar i citat 27 att det problem som uppstår är beroende av det ställningstagande man 
själv gör som socialarbetare. Han menar att spelplanen är som den är och han anser sig läm-
pad till att utforma ett möte utifrån de omständigheter som finns.   
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Detta resultat kan tolkas som en effekt av de ekonomiska resurserna, där alla ärenden måste 
igenom flera instanser där varje instans har sin budget att följa. Person & Westrup (2003) be-
skriver effekten av alltfler företagsliknade organisationer som utformas utifrån ekonomiska 
krav och som genom ekonomisk styrning inom organisationen leder till att socialarbetaren får 
en kostnadsmedvetenhet, istället för lägga ner tid att stödja samverkande relationer mellan 
olika delar av verksamheten. De beskrivningar som socialarbetarna gjort visar att olika syn på 
situationen och en brist på en närmare relation mellan alla aktörer existerar.  
 
6.3 En kontext med två olika verkligheter 
 
I det här avsnittet presenteras en analys av socialarbetarnas beskrivningar av de två samtals-
ämnena i intervjuerna. Det som analysen hittills har presenterat är varje samtalsämne för sig. 
Varje samtalsämne har ett liknande mönster som kan beskrivas ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv.    
 
Resultatet av missbruksbegreppet och bedömningsprocessen visar att det sker två möten i 
utformandet av missbrukbegreppet och under bedömningsprocessen. Socialarbetare beskriver 
att det finns något som utgör en norm på arbetsplatsen, men i mötet med klienten formas en 
ny syn på missbruksbegreppet. I bedömningsprocessen beskriver socialarbetarna att de först 
börjar med en bedömning utifrån mötet med klienten för att uppnå ett samarbete och sedan 
möter man beslutsfattarna. Socialarbetarna menar att beslutsfattarna oftast har en annan syn 
på ärendet.  
 
Payne (2003) skriver att verkligheten, i socialkonstruktionistisk mening, är ett samspel mellan 
kontexten och de som utgör den. Vi kommer fram till gemensamma bilder av verkligheten 
genom att vi alla delar med oss av vår kunskap. Människor kan genom olika sociala processer 
organisera denna kunskap och göra den objektiv. Det är människor i samspel med varandra 
som skapar ett gemensamt antagande om vad saker och ting är (Payne, 2002:38). 
 
Resultatet av att ett enhetligt missbruksbegrepp inte existerar, samt att bedömningsprocessen 
kan påverkas av många olika faktorer när den genomgår olika instanser, kan få en förklaring 
när man analyserar varje samtalsämne för sig.  Det vi kan fastslå är att socialarbetarens kon-
text utgörs av tre olika parter, socialarbetaren, organisationen och klienten. Där de olika sätten 
att tolka ett begrepp eller ett ärende kan beskrivas som ett resultat av att det finns ett glapp 
mellan alla parter. Glappen tillåter inte att man kommer fram till en gemensam bild av verk-
ligheten. Vilket kan var en möjlig förklaring till socialarbetarnas upplevelse av att stå i en 
relation till beslutfattarna och sedan ha en annan relation till klienten. I likhet med missbruks-
begreppet där man talar om ett synsätt som utgör en norm och sedan ett annat synsätt som 
kommer till i mötet med klienten.   
 
6.3.1 Missbruksbegreppet  
 
I det här avsnittet kommer det en analys av missbruksbegreppet ur ett socialkonstruktionis-
tiskt perspektiv. 
  
Socialtjänsten där socialarbetaren befinner sig utgör en kontext som består av tre olika parter, 
dessa är socialarbetaren, organisationen och klienten. Resultatet visar att missbruksbegreppet 
påverkas av flera olika intressen. Payne (2002) skriver att verklighet är ett sampel mellan kon-
texten och de som utgör den, där den gemensamma bilden av något är det som utgör kunskap.  
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En möjlig tolkning av resultatet är att det bildas två olika sätt att beskriva ett missbruk som en 
produkt av att alla aktörer i kontexten inte träffas för att dela kunskap och skapa en gemensam 
verklighetsbild. Socialarbetarna beskriver att det finns något som utgör en norm och sedan 
bildas en annan syn som utformas när mötet med klienten sker.    
 
Resultatet av socialarbetarnas beskrivningar av ett missbruk visar att en enhetlig syn på miss-
bruksbegreppet inte existerar. Missbruksbegreppet beskrivs ständigt med olika begrepp som 
kan kopplas till olika teorier som influenser bakom intervjupersonernas beskrivningar. Vilket 
kan tolkas i resultatet som att det står i likhet med tidigare forskning som Jessica Palm (2006) 
skriver. Där frågan om vad alkohol- och drog - problem är har olika svar vid olika tidpunkter, 
platser och svaret står även i förhållande till vem som får frågan. Vilket visar enligt min ana-
lys att missbruksbegreppet får olika innebörd hos olika socialarbetare, beroende på de erfa-
renheter de själva har från yrket och privatlivet.  
  
Samtidigt visar resultatet att det finns något som utgör en norm i kontexten som socialarbetar-
na befinner sig i, men vars beskrivningar sker med olika begrepp och utgångspunkter. Även 
dessa beskrivningar innehåller influenser och begrepp från olika teorier och saknar innehåll av 
begreppens betydelse. I likhet med Blomqvist (2002) studier där han skriver det finns ungefär 
fyrtio olika teorier som konkurrerar med varandra i fråga om en förklaring till missbruk. Visar 
resultatet att man kan se spår av olika torier i socialarbetarnas beskrivningar, men ingen defi-
nition direkt ur en teori.  
 
Trots att en enhetlig syn inte existerar i praktiken visar resultaten att det finns en konstruktion 
av missbruksbegreppet som utgör en norm över andra. Payne (2002) skriver att de olika teori-
er som vill konstruera kunskapen om socialt arbete har varsin intressegrupp bakom sig. Varje 
teori blir accepterad i det sociala arbetet när det påverkar socialarbetarnas agerande i det prak-
tiska arbetet. Dessa intressegrupper kritiserar varandras teorier och det råder en kamp om 
vems teori som ska bli accepterad. Detta sker i vekligheten utifrån olika sociala, historiska, 
ekonomiska och kulturella betingelser som påverkar kunskapen om verkligheten. Där en rim-
lig tolkning av resultaten är att den konstruktion som har vunnit kampen över andra konstruk-
tioner, är den definition av missbrukbegreppet som man anser utgöra en norm. 
 
6.3.2 Bedömningsprocessen  
 
Resultatet av att bedömningsprocessen visar att ett ärende genomgår flera olika instanser in-
nan ett beslut kan tas och att flera faktorer kan påverka en bedömning.    
 
De upplevelser som beskrivs av socialarbetarna att de anser sig ha en närmare relation till 
klienten än vad beslutfattarna har, även upplevelsen av att socialarbetare och beslutsfattare har 
olika syn på samma ärende, kan tolkas ur utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt. 
 
Payne (2002) skriver att socialt arbete är något som konstrueras av socialarbetare och klienter 
inom den kontext som socialtjänsten utgör. Denna konstruktion görs inte varje gång de träffas 
utan det sociala arbetet utgör en konstruktion av det samhälle vi lever i. Den beskrivning 
verkligheten får formas av socialarbetaren tillsammans med klienten, man kommer fram till 
en gemensam bild av verkligheten. Ett exempel är intervjupersonernas beskrivningar av att 
socialarbetaren har uppnått ett samarbete med klienten. Därefter kommer mötet med organisa-
tionens faktorer, som är beslutsfattarna och de styrmedel de har.  
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I mötet mellan socialarbetaren och beslutsfattarna beskriver intervjupersonerna att de oftast 
upplever att det kan finnas olika syn på en situation som klienten har beskrivit. Vilket visar 
oss att en möjlig förklaring till att man har olika syn på en liknande berättelse från en klient 
kan vara att alla parter inte möts för att bilda en gemensam verklighetsbild. Det bildas två 
olika verkligheter av samma berättelse eftersom ett sampel mellan alla parter inblandande 
saknas.  
 
I likhet med tidigare forskning skriver Blomqvist (2004) att socialarbetare uppfattar det socia-
la arbetet i socialtjänsten som diffust. Handläggande tjänstemännen som arbetar inom välfärd-
tjänsteområdet upplever att de oftast blir utsatta för dubbla förväntningar, eftersom lagar, po-
licy och riktlinjer påverkar arbetsplatskulturen. Det är i mötet mellan socialarbetare och klien-
ten som den ”verkliga policyn” utformas och den skiljer sig oftast från det som fastställts i 
lagstiftning och i de officiella riktlinjerna. Vilket även utrycks i resultatet där man anser sig ha 
en relation till klienten och en till organisationen.  
 
7 Diskussion 
 
7.1 Upplägg  
 
Det här kapitlet kommer att bestå av en diskussion av uppsatsen som helhet, där syftet är att 
se om uppsatsen har kunnat ange en möjlig förklaring till problemställningen. Kapitlet är in-
delad i fyra olika stycken, först diskuteras uppsatsens potential till att besvara frågeställning-
en. Därefter kommer det en tolkning om hur resultatet kan värderas. Tredje stycket består av 
en metoddiskussion som följs upp av det sista stycket med förslag till vidare forskning.  
 
7.2  Fråga och svar 
  
Uppsatsens utgångspunkt var att öka kunskapen om den sociala kontext som omger en social-
arbetare och hur det påverkar socialarbetarna när man samtalar om missbruksbegreppet och 
bedömningar. Tanken har varit att belysa frågan utifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv 
för att se de möjliga konstruktioner som finns i den sociala kontexten som omger socialarbeta-
ren och påverkar deras synsätt när de ska definiera missbruksbegreppet, eller göra en bedöm-
ning.  
 
Frågeställningen var: Vilka möjliga konstruktioner påverkar en socialarbetare då denne gör en 
bedömning samt definierar begreppet missbruk? 
  
En fråga som denna har inte ett specifikt svar men uppsatsen upplyser möjliga mekanismer 
inom den kontext som utgörs av socialarbetarna, organisationen och klienten, som ger exem-
pel på olika faktorer som kan påverka det praktiska arbetet.  
 
Det som har genomsyrat uppsatsen i samtalen om missbrukbegreppet och bedömningar, har 
varit att socialtjänsten utgör en arena där en gemensam verklighetsbild är svår att uppnå. En 
möjlig förklaring till detta kan tolkas som att det finns ett glapp mellan alla aktörer som är 
inblandade i en bedömningsprocess eller vid samtal om missbruksbegreppet.  
 
Vid samtalen om missbruksbegreppet skiljer socialarbetare mellan ett normativ synsättet och 
ett synsätt som växer fram ur personliga och klientnära erfarenheter. Resultatet kan tolkas  
som att ingen av dessa synsätt utgör en enhetlig syn på vad missbruk är. Det kan även tolkas 
som att socialarbetarnas medvetenhet av olika teorier är ganska låg och man är inte riktigt 
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medveten om vad det innebär när man definierar ett missbruk. Det socialarbetarna däremot är 
medvetna om är att det finns något som man kan vända sig till i arbetsplatsen och som skiljer 
sig från den synsätt som växer fram genom personliga erfarenheter och nära klientmöten. En 
rimlig tolkning av den kunskap som har växt fram hos socialarbetarna är ett resultat av att de 
möter alla aktörer i socialtjänsten när de handlägger ett ärende. De faktorer som påverkar so-
cialarbetarnas privata definition är de upplevelser som klienterna beskriver.  
 
Vid samtalen om bedömningarna växer det fram en bild av hur bedömningsprocessen påver-
kas av både krav från organisationen, klienternas egenskaper och socialarbetarens egna be-
dömningsmetoder. Socialarbetarnas beskrivningar om en önskan om en större helhetssyn, 
deras upplevelser om att ha en relation till sin klient och en annan till chefen. Dessutom de 
personliga egenskaper som påverkar relationen mellan socialarbetaren och klienten kan tolkas 
som ett resultat av att socialarbetarna är de som interagerar med alla aktörer i kontexten. Re-
sultatet av bedömningsprocessens alla instanser leder till att socialarbetarna bildar först en 
verklighet tillsammans med klienten för att sedan ställa den mot de organisatoriska faktorerna. 
Vilket kan leda till att synpunkterna om ett ärende kan skifta mellan socialarbetarnas och be-
slutfattarnas synsätt.  
 
Likheten på den problematik som tycks uppstå när vi samtalar om dessa ämnen är slående och 
beskriver möjliga faktorer som påverkar arbetet med missbruk när man är handläggare. 
Önskan om ett närmare samarbete mellan de olika intressegrupperna när man vill beskriva en 
verklighet sker i bägge samtalsämnena. Inom socialkonstruktionismen talar man om att en 
verklighet bara kan skapas i samspelet mellan dess aktörer som finns i en kontext (Payne, 
2002). Vad resultatet kan tolkas som att den kontext som omger socialarbetaren består av tre 
aktörer som utgör varsin intressegrupp under en bedömningsprocess och som inte tar del av 
varandras erfarenheter och kunskap om en verklighet. Det lämnar ett glapp mellan alla intres-
segrupper och olika verklighetsbilder kan formas. Under det praktiska arbetet kan en bedöm-
ning påverkas av många olika faktorer eftersom alla aktörer inte möts för att tillsammans bil-
da en verklighet, vare sig det gäller en bedömning eller utformandet av missbruksbegreppet. 
Effekten av den uppdelning som finns mellan alla aktörer som utgör varsin intressegrupp, kan 
tolkas som en förklaring till varför missbruksbegreppet har olika definitioner och en bedöm-
ning upplevs som att den genomgår olika instanser.  
 
7.3 Slutdiskussion 
 
Resultat visar att det är många faktorer som kan påverka det sociala arbetet, men beskrivning-
arna av bedömningsprocessen visar oss en mekanism inom kontexten som leder till att olika 
verklighetsbilder av ett socialt problem kommer till. I detta avsnitt kommer de en kort diskus-
sion och utvärdering av resultatet.  
 
Socialarbetarnas beskrivningar gav oss svar på en del möjliga faktorer som påverkar deras 
konstruktion av missbruksbegreppet och genomförandet av en bedömning. I beskrivningarna 
om bedömningsprocessen visar det sig att de olika instanserna en bedömning måste genomgå, 
kan leda till att aktörerna kan ha olika syn på samma situation.  
 
Resultatet visar även att den utformning av organisationen som finns leder till att alla aktörer 
inte möts. Detta innebär i en socialkonstruktionistisk mening att en gemensam bild av verk-
ligheten inte skapas, utan det formas olika bilder av verkligheten genom de olika intresse-
grupper som vill vara med och forma det sociala arbetet.  I praktiken är det just dessa aktörers 
intressen som ska hanteras av socialarbetarna.  
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En viktigt fråga som bör diskuteras är om det är möjligt med systematiska eller evidensbase-
rade metoder i det sociala arbetet, när en klient behöver vissa sociala egenskaper för att få 
vård enligt beskrivningarna. Resultatet visade exempelvis att klientgrupper med vissa sociala 
egenskaper kan få vård på ett enklare sätt, samtidigt som de måste förhålla sig till resurserna 
som finns tillgängliga. Resultatet går i likhet med Kristiansen & Svensson (2003) forskning 
där man utifrån det nämnda paradigmskiftet, där resurser inte räckte till för att uppsöka och 
motivera till vård, måste klienter istället visa motivation och övertyga socialarbetare om att 
deras vård intressen är äkta (Kristiansen & Svensson, 2003: 43).  
 
Min åsikt är att det viktiga i det sociala arbetet är inte att skapa en bestämd bild av vad en 
verklighet eller en bestämd definition av ett socialt problem egentligen är. Utan det centrala i 
slutsatsen är att det är viktigare med en närmare relation mellan alla aktörer inom det sociala 
arbete. För att mötas och ta del av varandras erfarenheter och hjälpa en individ till något de 
själva anser kan vara en lösning. Eftersom ett socialt problem som exempelvis missbruk för-
ändras ständigt och då är det viktigare att lyssna till de som lever i något de själva kan kalla 
ett socialt problem, än att utgår från bestämda definition från människor som försöker beskri-
va ett socialt problem.  
 
6.4 Metoddiskussion: 
 
Metoden som har använts till uppsatsens framställning, anser jag har varit bra för att få en bild 
av hur socialarbetare upplever sitt sociala arbete. Det som har varit en nackdel med det social 
konstruktionistiska perspektivet är att det har varit svårt att hålla isär de olika moment varje 
fråga genomgår i kontexten som det sociala arbetet utgör. Det kan ha varit bättre att ha formu-
lerat frågor som utgår från varje kontext i sig. Det som har varit en fördel är att de bägge teo-
retiska utgångspunkterna för arbetet har varit till stor hjälp och vad jag skulle uppfatta som en 
bra blandning av teorier som fyller ut varandra.  
 
6.5 Förslag till vidare forskning: 
 
Till vidare forskning har jag som förslag att systematisera vilka mänskliga egenskaper det är 
som leder till behandling när man prioriterar klienter, för att klargöra och för att försöka hitta 
på andra sätt för klienter att få vård på likgiltiga grunder och för att de inte ska behöva moti-
vera till att få vård när de själva upplever att de behöver det.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide: 
 
Missbruk: 
 
Hur skulle du definiera missbruksbegreppet? 
 
Anser du att det finns en skillnad mellan brukare och missbrukare? 
 
upplever du att din syn på missbruk eller din definition på missbruk är en ganska allmän syn 
på missbruk här i arbetsplatsen? 
 
vad innehåller ett missbruk? 
 
Upplever du att det finns en sorts missbruk som man prioriterar i arbetet?  
 
När vi pratar om missbruk, vilka känslor väcks hos dig när du tänker på det ? 
 
Finns det något i din bakgrund, uppväxt eller något under senare ålder som kan ha påverkat 
ditt sätt att se på missbruk ? 
 
 
Bedömningar: 
 
Vad tänker du på när du gör en bedömning? 
 
Vad är det du känner är vanligast när du ska bedöma? 
 
Finns det något som du inte vill ska påverka din bedömning? 
 
Varför finns det klienter som får olika bedömningar trots samma problematik/ missbruk? 
 
Hur stor påverkan tror du att klientens personlighet har i bedömningarna? 
 
Upplever du att du har tillräcklig med handlingsutrymme för att du ska känna dig nöjd med 
ditt sociala arbete? 
 
Anser du att din utbildning är tillräcklig för att arbete med dessa frågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 




