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Sammanfattning 
 
Det forskningsprojekt som ligger till grund för denna rapport, ”Kvinnor och män i svensk 
missbruksbehandling: en studie av klienter och behandlingsenheter i Stockholms län”, är en 
unikt omfattande studie. Syftet är att studera den svenska vården för alkohol- och 
drogproblem med fokus på behandling i landstingets och i socialtjänstens regi. Avsikten var 
att beskriva vårdsystemet och dess klienter/patienter, studera eventuella effekter av vården 
samt att generera hypoteser. 
 
Den största delen av projektet består av en intervjustudie av närmare 2000 klienter och 
patienter, vilka erbjudits någon form av vård, med uppföljning ett år efter första intervjun. 
Utöver det har även intervjuer med chefer för olika vårdenheter och en enkätundersökning 
riktad till landstingets och socialtjänstens personal om deras syn på missbrukarvården 
genomförts. Vidare har telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval personer i den allmänna 
befolkningen genomförts om syn på och eventuella erfarenheter av behandling, alkoholvanor 
etc. Denna rapport beskriver resultaten av den enkätundersökning som riktades till 
socialtjänstens personal under vintern år 2001/2002 och besvarades av 574 personer. 
 
I enkäten ingår personal från Stockholms stads 18 stadsdelar, 10 andra kommuner i 
Stockholms län, Enheten för hemlösa, uppsökarenheten, Maria ungdom och 18 hem för vård 
eller boende. Av dem som arbetar inom dessa organisationer valde 58 procent att besvara 
enkäten, som innehöll frågor om bl.a. synen på alkohol- och drogproblem, behandling, 
arbetsplatsen, skillnader mellan män och kvinnor med alkohol- och drogproblem, samarbete 
med landstinget och enhetens tillgänglighet. 
 
Rapporten visar att 69 procent av respondenterna var kvinnor, 66 procent var mellan 41 och 
60 år gamla, de hade en hög utbildningsnivå (73% hade examen från högskola) och lång 
erfarenhet av arbete med alkohol- och drogproblem. Drygt hälften arbetade som 
socialsekreterare. De ansåg att yrket hade en mellanstatus med dåliga till genomsnittliga 
möjligheter till avancemang. Arbetet upplevdes av de flesta som omväxlande. 
 
Socialtjänstpersonalens syn på alkohol- och drogproblem kännetecknades av ett socialt 
synsätt samtidigt som oväntat många (53-65%) ansåg att det rör sig om sjukdom. Sjukdomen 
ansågs av många (61-66%) ha uppstått genom att människor tappat kontrollen över sitt bruk 
av alkohol/droger snarare än att de fötts med den eller fått den i barndomen. En majoritet (92-
98%) tyckte att man måste sluta helt med sitt drickande/drogbruk för att bli av med sitt 
missbruk. Enbart ett fåtal (11-20%) tyckte att drickandet/drogbruket är den enskildes ensak 
och att alkoholister/drogberoende personer är viljesvaga. En stor majoritet av personalen (97-
98%) ansåg att behandling av alkohol- och drogproblem enbart fungerar om den som 
behandlas vill det. Men en hög andel (89-93%) ansåg också att det ibland är nödvändigt att 
tvinga någon till behandling. Nästan samtliga (97%) ansåg att det finns framgångsrika 
behandlingar, men majoriteten tyckte inte att läkare är de som är bäst lämpade att behandla 
alkohol- och drogproblem. Ansvaret för uppkomsten av alkohol-/drogproblemen ansåg två 
tredjedelar av personalen delvis vara individens, men två tredjedelar svarade också att denne 
är fullt ansvarig för att bli av med problemen. Drogproblem tycks upplevas som ett 
allvarligare problem än alkoholproblem, men ansågs inte i samma utsträckning som 
alkoholproblem vara en sjukdom. Sammanfattningsvis hade socialtjänstpersonalen en mycket 
enhetlig syn på alkohol- och drogproblem.  
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Kvinnor med alkohol- och drogproblem upplevdes av de flesta i personalen vara mer 
utslagna, skämmas mer för sitt missbruk, ha andra behov, ha ett mer dolt missbruk, ha fler 
hinder för att söka hjälp, leva i en mer utsatt situation och oftare ha blivit sexuellt utnyttjade i 
jämförelse med män.  
 
Personalen tillfrågades om vilka klientgrupper som får den vård de behöver, vilka som 
prioriteras och vilka som borde prioriteras. För de flesta klientgrupper ansågs vården 
otillräcklig, enligt över hälften av personalen. De som i störst utsträckning ansågs få den vård 
de behöver var ”socialt etablerade missbrukare” och ”motiverade missbrukare”. ”Ungdomar”, 
”missbrukare med barn” och ”motiverade missbrukare” ansågs också i störst utsträckning 
tillhöra de som i nuläget prioriteras framför andra. Dessa tre grupper tillsammans med 
”personer som nyligen börjat missbruka” och ”psykiskt sjuka missbrukare” tillhörde de som 
en majoritet av personalen tyckte borde prioriteras. ”Tunga missbrukare”, ”personer som 
missbrukat länge” och ”invandrare” var de grupper som varken fick den vård de behöver, 
prioriteras eller borde prioriteras, enligt en stor del av personalen.  Däremot ansågs de flesta 
klientgrupper tas emot på enheterna. Över hälften av personalen på vissa typer av enheter 
svarade att alkohol- och narkotikapåverkade personer och aggressiva personer inte tas emot 
enligt gällande regler. Personer som bara kan komma på kvällar och helger togs på en del 
enheter inte emot p.g.a. bristande resurser.  
 
En stor del av personalen trodde att deras klienter kom till dem främst för att ”De känner att 
det är dags att göra något åt sitt drickande eller drogbruk.”, ”De vill få hjälp med att göra sina 
liv lugnare och mer givande.” och ”De vill få lite andrum, livssituationen har blivit för 
komplicerad.”. Runt hälften av personalen instämde också i olika påståenden innehållande hot 
som orsak till att klienterna kom till enheten, exempelvis ”De blir tillsagda att komma för att 
inte förlora sitt socialbidrag” (55%) och ”De vill undvika att bli tvångsomhändertagna enligt 
LVM” (45%). Personalen trodde inte att deras klienter med alkoholproblem främst vill sluta 
dricka helt, utan snarare att de vill minska/få kontroll över drickandet eller bli av med 
problemen som drickandet medför. Däremot ansåg, som framgick ovan, personalen själva att 
en ”alkoholist” måste sluta helt för att bli av med sitt missbruk. Klienternas vilja, enligt 
personalens uppfattning, strider alltså mot det personalen anser måste göras. Däremot var det 
vanligare att personalen trodde att klienter med drogproblem vill sluta helt.  
 
Nästintill samtliga i personalen instämde i påståendet ”Jag erbjuder råd och handledning; men 
det är upp till klienten att få till stånd en förändring” apropå synen på det egna arbetet. En 
majoritet instämde också i påståendena ”Jag är ofta tvungen att motivera klienterna till att 
vilja göra något åt sina problem”, ”För att klienten ska lyckas måste personalen tro att det 
kommer att gå bra för denne.” och ”Om man kan få en klient att sluta dricka eller använda 
droger kommer dennes liv alltid att bli bättre.”. 
 
Personalen bedömde att det var lätt att få information om enheterna och lätt att nå dem per 
telefon. De flesta var även positiva till enhetens möjligheter att hjälpa klienterna. De flesta 
uppgav att de hade eller höll på att utveckla ett samarbete med landstingets beroendevård och 
majoriteten ville ha ännu mer samarbete, men skillnaderna mellan länets norra och södra delar 
var stora. I norr var ett samarbete vanligare och uppfattades oftare än i söder ligga på en 
lagom nivå. Majoriteten av respondenterna (57-98%) kunde instämma i positiva påståenden 
om den egna arbetsplatsen även om de flesta (77%) också upplevde att arbetsbelastningen var 
för hög. Hot om våld rapporterades av över en tredjedel av respondenterna och 8 procent hade 
också varit utsatta för våld. 
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1. Inledning 
 
Behandling av alkohol- och drogproblem kan studeras på många olika sätt och med många 
olika utgångspunkter. Det finns en rad studier om behandlingars effekter, eller relativa 
effekter baserade på randomiserade studier, där SBU-rapporten (2001) är ett exempel. En 
annan gren är uppföljande longitudinella studier. Mindre vanliga är studier om behandlings-
processer. Ytterligare en gren består av studier av behandlingssystem. Vad gäller denna typ av 
sudier har man i Sverige huvudsakligen använt sig av registerdata över patienter eller klienter 
från olika vårdgivare för att jämföra klientkarakteristika. Föreliggande studie är en 
undersökning av behandlingssystem, men har ett annat perspektiv, nämligen vad som kallats 
alkohol- och drogbehandlingens ”sociala ekologi” (Weisner, 1986). Weisner definierar 
begreppet ”social ecology” som: 
 

”... behandlingens sociala miljö och processerna runt den,… oavsett hur den genomförs. 
Begreppet riktar uppmärksamhet på generella mönster för problemhantering och insatser i 
samhället – hur personer kommer till systemen samt interaktions- och 
hänvisningsprocesser mellan olika samhällssystem. Termen hänvisar också till 
interaktionen mellan formell behandling utförd av olika myndigheter och de informella 
processer som utspelar sig i samhällets vardag.”  (Weisner, 1986:204, förf. övers.) 

 
Den här typen av studier är ovanliga i Sverige. Studien ”Kvinnor och män i svensk 
missbruksbehandling: en studie av klienter och behandlingsenheter i Stockholms län” är en 
nationellt – och internationellt – unikt omfattande studie av missbrukarvårdens 
behandlingssystem och klienter. Studien, som genomfördes i Stockholms län år 2000-2003, är 
i linje med det bredare behandlingsforskningsperspektiv som Humphreys och Tucker (2002) 
förespråkar. De menar att mer fokus borde läggas på naturalistiska studier, på olika faktorer 
inom systemen, samt på olika processer genom vilka individer söker hjälp, väljer vårdgivare 
med mera. 
 
Projektet finansierades av Socialdepartementet. En del av projektet, som rörde 
opiatmissbrukare, var EU-finansierad. Projektet godkändes efter forskningsetisk prövning vid 
regionala forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet, Stockholm.  
 
Projektledare var prof. Robin Room, övriga forskare var fil. dr Kerstin Stenius, prof. Anders 
Romelsjö (anslöt sig till gruppen hösten 2001) samt doktoranderna fil. mag Jessica Palm och 
fil. kand Jessica Storbjörk, samtliga vid SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning), Stockholms universitet. Intervjuerna genomfördes av särskilt skolade 
intervjuare och intervjuarbetet koordinerades fr.o.m. april 2001 av fil. kand Jenny Cisneros1. 
 
Studien är såväl beskrivande som hypotesgenererande. Projektets syfte var att studera den 
svenska vården för alkohol- och drogproblem, såväl landstingets som socialtjänstens. 
Projektets omfattning och möjligheter till jämförelser såväl mellan olika grupper av 
patienter/klienter och personal, som mellan olika områden och system medförde att även 
mindre systerprojekt startades upp. Bland annat anslöt sig socialtjänstens Forsknings- och 

                                                           
1 I projektets referensgrupp ingick med.sc.dr Caroline Adamsson-Wahren, f.d. Beroendecentrum Syd, prof. 
Anders Bergmark, Socialhögskolan, Stockholm, fil. dr Kajsa Billinger, FoU-Nordväst, Sollentuna, fil.dr Jan 
Blomqvist, FoU-enheten, Stockholms stad, fil. dr Sam Larsson, Beroendecentrum Stockholm, överläkare, med. 
dr Tom Palmstierna, Beroendecentrum Stockholm, docent Leif Öjesjö, Beroendecentrum Stockholm (Öjesjö 
lämnade referensgruppen efter år 2001). 
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utvecklingsenhet i nordvästra Stockholm, FoU-Nordväst2, till studien och genomförde samma 
klientintervju, uppföljningsintervju och personalenkätundersökning. Studiens intervjuformulär 
ingick även i en utvärdering av Alfagruppens 12-stegsbehandling av alkohol- och 
drogproblem i slutna och öppna vårdformer. Patienterna/klienterna i föreliggande studie utgör 
en jämförelsegrupp i denna utvärdering 3.  
  
Hur personalen inom missbrukarvården ser på alkohol- och drogproblem och hur de tror att de 
bäst kan lösas inverkar på hur de agerar tillsammans med patienterna/klienterna (Nunes-Dinis, 
1996). Hur missbrukarvårdens organisation fungerar och hur personalen arbetar är också 
utslagsgivande för systemets möjligheter att ta emot och vårda personer med alkohol- eller 
drogproblem på ett adekvat sätt.  
 
Syftet med den här rapporten är att presentera en första bild av hur personalen inom 
socialtjänsten i Stockholms län såg på alkohol- och drogproblem, behandling, klienterna och 
sin arbetsplats. Rapporten är beskrivande och visar på hur personalen svarat, samt på några 
likheter och skillnader mellan olika personalgrupper. Det här är den första rapporten om 
socialtjänstpersonalen från projektet och vi hoppas att den, tillsammans med fortsatta 
analyser, bidrar till att öka kunskaperna om människors, och framför allt personalens, 
förhållningssätt till alkohol- och drogproblem och missbrukarvård idag. 
 

                                                           
2 Under ledning av fil.dr Kajsa Billinger. 
3 Planerades och genomförs av fil.mag Maria Bodin, under handledning av Anders Romelsjö. 
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2.  Projektbeskrivning, urval och datainsamling 
 
I det här kapitlet ges en beskrivning av projektet ”Kvinnor och män i svensk 
missbruksbehandling” där föreliggande delstudie placeras in i ett sammanhang. Därefter 
beskrivs urvalsförfarandet och vilka enheter som ingår i studien av socialtjänstpersonalen. 
Vidare ges en inblick i hur datainsamlingen gick till, vad enkäten som är underlaget för 
studien innehöll, metodproblemen, hur rapporten är upplagd och hur några viktiga begrepp 
används i rapporten.      
 
Beskrivning av projektets delar 
 
Studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” kan indelas i en systemnivå, som 
täcker själva vårdorganisationen och personalen inom missbrukarvården, en klientnivå, som 
avser de individer som vårdades i missbrukarvården, samt den allmänna befolkningen i 
Stockholm län. På systemnivå studerades missbrukarvårdens organisation och sociala 
funktioner. Särskild uppmärksamhet ägnas åt relationerna mellan socialtjänstens och 
landstingets beroendevård. På individnivå studerar projektet karaktäristika hos 
missbrukarvårdens patienter/klienter samt hur alkohol- och drogproblem bemöttes av 
vårdsystemet, speglat i patienters/klienters erfarenheter och attityder. Vidare kartläggs 
klienternas/patienternas förväntningar på och erfarenheter av vården, samt hur och varför de 
kom till vård. Med hjälp av uppföljningsintervjuer, 12 månader efter de initiala intervjuerna, 
studeras förändringar i patienternas/klienternas alkohol- och drogbruk och sociala situation 
efter kontakt med behandlingssystemet och i relation till olika behandlingsinsatser.   
 
Projektets viktigaste frågeställningar på systemnivå är följande: Vilka organisationsmodeller 
finns i de olika delarna av vården? Vad karakteriserar olika organisationsformer? Vilken 
betydelse har resurstillgång (ekonomi, personalresurser) och professionell dominans för 
vårdinnehåll och målgrupper? Hur tillgängliga är olika former av vårdinsatser för olika 
klientgrupper? Vilka är motiven för arbetsfördelning och hur ser relationen och samarbetet ut 
mellan olika verksamheter (med särskild fokus på socialtjänsten och landstinget)? Hur och på 
vilka grunder görs remitteringar inom vården? Hur ser kontrollaspekten ut i olika delar av 
vårdsystemet? I vilken mån finns det en gemensam syn på alkohol- och drogproblem samt på 
vården inom olika delar av vårdsystemet och bland olika personalgrupper?  
 
På klientnivå var några frågeställningar: Vilka vårdas inom de olika delarna av 
vårdsystemet (social bakgrund, bruksmönster, uppgivna alkohol- och drogrelaterade problem, 
tidigare vård etc.)? Vilken vård får de? Varierar den systematiskt mellan olika delgrupper av 
patienter/klienter? Hur påverkas insatserna av vårdens organisation? Vilka är 
patienternas/klienternas attityder till alkohol- och drogfrågor? Hur beskriver 
patienterna/klienterna orsakerna till att de inte tidigare sökt vård och till att de nu sökt vård? 
Vilka är deras förväntningar på vården, personliga behandlingsmål och intryck av 
vårdpersonalen? 
 
Vid uppföljning av patienterna/klienterna efter 12 månader tillkom följande frågeställningar: 
Hur har patienternas/klienternas sociala situation samt alkohol- och drogkonsumtion 
förändrats sedan första intervjun? Kan eventuella förändringar kopplas till olika 
behandlingsinsatser? Vilka är de olika remitteringsvägarna för patienter/klienter inom 
behandlingssystemet? Hur upplever de den vård de fått sedan första intervjun? Hur och varför 
avslutades vården de genomgick vid initialintervjun?  
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Patienter och klienter rekryterades för intervju från ett urval av Stockholms läns landstings 
beroendevårdsenheter, och socialtjänstens klienter rekryterades från ett urval kommuner och 
stadsdelar i länet. De 21 enheterna inom landstinget valdes ut för att representera både den 
slutna och den öppna vården, samt olika geografiska områden och typer av vård. De 10 
kommunerna och stadsdelarna i Stockholms stad4 valdes utifrån olika geografiska områden, 
antal missbrukare, inkomstnivå m.m. I socialtjänststudien inkluderades även Enheten för 
hemlösa i Stockholms stad. 
 
Som ett led i studien intervjuades också ett urval ur den vuxna allmänna befolkningen. Det 
obundna och slumpmässiga urvalet bestod av 6000 personer, varav samtliga som samtyckte 
(3556 personer) genomgick en intervju inledd med några screeningfrågor. De som föll ut som 
högkonsumenter av alkohol, eller som på annat sätt hade förhöjda risker att komma i kontakt 
med missbrukarvården, eller som hade erfarenheter av behandling (384 personer) deltog 
därefter i den fortsatta intervjun. Intervjuerna utgjorde en referensram till de patient- och 
klientintervjuer som gjorts med personer inom vårdsystemet, och de frågor de fick besvara 
påminde om de frågor som även ställdes till patienterna/klienterna. Ett viktigt syfte var att få 
kunskap om eventuella hinder till vårdkontakt och tidigare vårderfarenheter hos personer som 
enligt screeningen kunde ha problem med alkohol eller droger utan aktuell vårdkontakt. Av 
dem som inte klassificerades som högkonsumenter besvarade en fjärdedel (800 personer) ett 
antal attitydfrågor, för att få en representativ bild av hur befolkningen i stort såg på alkohol- 
och drogproblem och behandling.  
 
Studiens delstudier och datamaterial utgjordes av: 
 
a. Strukturerade face-to-face intervjuer (intervjutid ca en timme) med 942 patienter inom 

landstingets missbrukarvård, på ett urval av Beroendecentrum Nords (BCN) och 
Beroendecentrum Syds (BCS) öppen- och slutenvårdsenheter.  

b. Strukturerade face-to-face intervjuer (intervjutid ca en timme) med ca. 833 klienter 
inom socialtjänsten som fick en insats riktad mot sitt missbruk. Intervjuerna genomfördes 
i 11 kommuner och stadsdelar i Stockholms län. 

c. Uppföljningsintervjuer, vanligtvis per telefon, efter 12 månader med de intervjuade ca. 
1700 patienterna/klienterna under punkt a och b som samtyckt. 

d. En registerstudie med de intervjuade ca. 1900 patienterna/klienterna under punkt a och 
b som samtyckt. Information inhämtades bl.a. från polisens belastningsregister, SiS 
tvångsvårdsregister, Dödsorsaksregistret och landstingets vårdregister. 

e. Telefonintervjuer gjordes med ca. 1184 personer från länets vuxna befolkning, rörande 
deras alkohol- och drogvanor, attityder till alkohol- och drogfrågor och erfarenheter av 
och förväntningar på vårdsystemet. Intervjuerna gjordes av Statistiska centralbyrån 
(SCB). 

f. Personalenkäter till samtliga anställda inom landstingets specialiserade beroendevård 
(BCN och BCS) och samtliga som arbetade med missbruksfrågor bland socialtjänst-
personalen i de berörda kommunerna och stadsdelarna i urvalet, i Stockholms stad och på 
Socialtjänstförvaltningens HVB-hem. Från landstinget inkom 344 svar och 574 från 
socialtjänsten. 

g. Enhetsbeskrivningar av samtliga enheter där patienter i landstinget (n=20) och klienter 
i socialtjänsten (n=11) rekryterades för intervju samt av övriga enheter inom landstingets 
beroendevård. Beskrivningar samlades in per telefon eller genom besök med hjälp av ett 
halvstrukturerat frågeformulär riktat till enhetscheferna. 

                                                           
4 Se tabell 2.1 för en lista över kommuner/enheter där klienter rekryterades, anges i tabellen med en stjärna (*). 
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h. Skriftliga dokument (verksamhetsplaner och policydokument, verksamhetsberättelser, 
budgetar, utvärderingar etc.) från de olika delarna av vårdsystemet.   

 
Allt intervju- och enkätmaterial (förutom SCB:s intervjuer med den allmänna befolkningen) 
kontrollstansades, innebärande att varje formulär kodas två gånger och resultaten jämförts, för 
att reducera antalet felkodningar i materialet. Intervju- och enkätmaterialet bearbetades och 
analyserades kvantitativt, medan enhetsbeskrivningar och skriftliga dokument analyserades 
kvalitativt.  
 
I den här rapporten presenteras en beskrivning av de 574 respondenter som besvarade 
den enkät som riktades till socialtjänstens personal i Stockholms län (punkt f under 
datamaterial ovan). 
 
 
Urval och inklusionskriterier 
 
All personal som arbetade minst en timme i veckan på missbruksenheter eller motsvarande 
inom socialtjänsten i de 11 kommuner och stadsdelar där intervjuer genomfördes med 
socialtjänstklienter, på missbruksenheter i övriga Stockholms stads stadsdelar, på Hem för 
vård eller boende (sk. HVB-hem) tillhörande Stockholms stad, samt på Maria ungdom 
ombads att besvara den enkät som skulle spegla socialtjänstpersonalens erfarenheter. 
Dessutom delades samma enkät ut i de kommuner som ingår i FoU Nordvästs 
upptagningsområde av personal på FoU Nordväst. FoU Nordväst gör som nämnts även 
intervjuer med klienter i upptagningsområdet och var intresserade också av personalens 
uppfattningar.  
 
I rapporten används två indelningar av personalen vilka båda bygger på vilken kommun eller 
stadsdel (i de fall respondenten arbetar i Stockholms stad) de arbetade i. Den ena är en 
indelning utifrån var kommunen/stadsdelen är belägen och den andra har gjorts utifrån 
medelinkomsten bland befolkningen i kommunen/stadsdelen5. I den geografiska indelningen 
utgör Enheten för hemlösa tillsammans med uppsökarenheten, HVB-hemmen och Maria 
ungdom egna kategorier då dessa inte kan hänföras till någon särskild stadsdel. Dessa enheter 
saknas helt i de presentationer som grundas på medelinkomst.  
 
Avsikten med den geografiska indelningen var att kunna jämföra Stockholms norra 
kommuner/stadsdelar med de södra delarna. Detta är intressant då landstingets beroendevård 
hade olika organisationer i norr (Beroendecentrum Nord) respektive söder (Beroendecentrum 
Syd) och det kan tänkas ha haft inverkan även på socialtjänsten. I norr hade beroendevården 
en decentraliserad organisation där man ofta samlokaliserat sig med socialtjänsten och i söder 
hade man huvudsakligen behållit centraliseringen med två större kliniker. Uppdelningen av 
enheter i motsvarande landstingsrapport (Storbjörk, 2002) bygger på denna princip och även 
därför är det intressant att använda samma indelning här. Genom att i den geografiska 
uppdelningen även skilja på Stockholms stad och Stockholms förorter ges även möjligheter 
att studera skillnader däremellan. Avsikten med inkomstindelningen var att undersöka om 
rikare respektive fattigare kommuner utvecklat olika kulturer vad gäller synen på alkohol- och 
                                                           
5 Uppgifterna om medelinkomst är hämtade från Stockholms stads Utrednings och statistikkontor (USK) och 
landstingets Regionplane- och trafikkontor (RTK). Den ¼-del av kommunerna som hade de lägsta 
medelinkomsterna ingår i gruppen ”låg inkomst” och den ¼-del av kommunerna som hade de högsta 
medelinkomsterna ingår i gruppen ”hög inkomst”. De övriga 2/4-delarna ingår i gruppen ”medelhög inkomst”. 
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drogproblem och hanteringen av dessa. Inkomstnivån i kommunen kan tänkas ha ett samband 
med resurserna som socialtjänsten har till förfogande och dessa kan i sin tur tänkas ha 
betydelse för hur man prioriterar, ser på alkohol- och drogproblem och väljer att behandla 
personer med alkohol- och drogproblem. Kommunens inkomstnivå kan också ha ett samband 
med hur många klienter socialtjänsten har och hur stora problem dessa har, vilket kan ha 
betydelse för personalens attityder. 
 
Tabell 2.1 Fördelning av socialtjänstenheter i två gruppindelningar, enligt geografisk 
tillhörighet och medelinkomstnivå i kommunen/stadsdelen där enheten ligger. 
 
 
ENHETER 

 Kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst   
Total 

  Låg 
inkomst 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
inkomst 

Hemlösa 
+ uppsök 

HVB Maria 
ungdom 

 
N 

Enhetens 
geografiska 
tillhörighet  
 

Kommuner/ 
stadsdelar i 
varje kategori 
 

1, 17, 21, 
26, 27, 28, 
29, 30 

2, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 16, 
18, 20, 23, 
24 

5, 8, 15, 
19, 22, 25, 
31, 32,  

11, 12 14 13  

Sthlm stad - Norra 
  

15, 19, 21, 22, 
25, 26, 29, 32 

21, 26, 29  15, 19, 22, 
25, 32  

   8 

Sthlm stad - Södra 
 

16, 17, 18, 20, 
23, 24, 27, 28, 
30, 31 

17, 27, 28, 
30 

16, 18, 20, 
23, 24 

31    10 

Hemlösa + 
uppsökarenheten 
 

11, 12    11,12   2 

Maria ungdom 
 

13      13 1 

HVB 
 

14     14  1 

Förorter Norr 
 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 

 3, 4, 6, 7, 9, 
10 

5, 8    8 

Förorter Syd 
 

1, 2  1 2     2 

Total      N  8 12 8 2 1 1 32 
 
1. Botkyrka * 
2. Huddinge * 
3. Järfälla *¤ 
4. Sigtuna ¤ 
5. Sollentuna ¤ 
6. Solna *¤ 
7. Sundbyberg *¤ 
8. Täby * 
9. Upplands bro ¤ 
10. Upplands Väsby ¤ 
 

11. Enheten för hemlösa * 
12. Uppsökarenheten 
13. Maria ungdom 
14. HVB 
15. Sthlm Bromma 
16. Sthlm Enskede-Årsta 
17. Sthlm Farsta 
18. Sthlm Hägersten 
19. Sthlm Hässelby/Vällingby 
20. Sthlm Katarina-Sofia 
21. Sthlm Kista 

22. Sthlm Kungsholmen 
23. Sthlm Liljeholmen 
24. Sthlm Maria-Gamla stan * 
25. Sthlm Norrmalm * 
26. Sthlm Rinkeby 
27. Sthlm Skarpnäck 
28. Sthlm Skärholmen * 
29. Sthlm Spånga-Tensta * 
30. Sthlm Vantör 
31. Sthlm Älvsjö 
32. Sthlm Östermalm 

* Ingår bland kommunerna/stadsdelarna där klientintervjuer gjordes på SoRAD 
¤ Ingår i FoU Nordvästs upptagningsområde. Där * saknas genomfördes klientintervjuer av FoU. 
 
Givetvis finns det stora skillnader mellan hur olika kommuner/stadsdelar är organiserade 
(personalens specialiseringsgrad, arbetsdelning storlek osv.) och vilka enheter, inriktade på 
alkohol- och drogproblem, som finns (ex. eget öppenvårdsprogram och särskild 
missbruksenhet). Uppgifter om dylika skillnader kommer inte att belysas i denna rapport, men 
har samlats in på de enheter där klienter rekryterades, enligt punkt g i avsnittet ovan 
”Beskrivning av projektets delar”. Det bör dock nämnas att Huddinge kommun består av flera 
kommundelar med egna socialtjänstkontor och att på Maria ungdom arbetar både personal 
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anställd av landstinget och av Stockholms stad. Vidare var det som nämnts vanligare i norra 
än i södra Stockholm att socialtjänstens enheter var integrerade med landstingets lokala 
beroendemottagningar. Enbart på Maria ungdom deltog personal anställd av landstinget i 
denna del av undersökningen. Övrig landstingspersonal finns representerad i undersökningen 
om landstingets personal (Storbjörk, 2002). Gruppen ”HVB” består av personal från 18 olika 
Hem för vård eller boende. Enkäten skickades till 23 olika hem.  
 
Svarsfrekvens  
 
Nedan redovisas svarsfrekvensen för de olika grupperna av enheter. 
 
Tabell 2.2 Antal utskickade enkäter (utifrån antal anställda) och antal inkomna svar samt 
svarsfrekvenser för de olika grupperna av enheter (enligt geografisk tillhörighet och 
medelinkomst) i procent. 
 
Enhetsgrupp Antal inkomna svar / 

antal anställda 
Svarsfrekvens inom 

varje grupp (%) 
Sthlm stad - Norra  73/109 67 

Sthlm stad - Södra 95/137 69 
 

Hemlösa + uppsökarenheten 54/90 60 

Maria ungdom 62/110 56  

HVB 106/288  37  

Förorter Norr 136/183  73  

Förorter Syd 45/70 64 

Uppgift saknas 3 - 

Låg inkomst 100/138 72 

Medelhög inkomst 181/256  71  

Hög inkomst 68/105 65 

Total (samtliga, enl. geografisk indelning) 

          (inkomstuppdelning) 

574/987  

349/499  

58  

70  

 
Enligt tabell 2.2 var den totala svarsfrekvensen 58 procent. Den varierar dock mellan de olika 
grupperna av enheter. Medan svarsfrekvensen i de norra förorterna och i Stockholms stad är 
runt 70 procent var den inte mer än 37 procent på HVB-hemmen. Överlag var 
svarsfrekvensen högre på de enheter där en kontakt redan fanns etablerad mellan enheten och 
forskningsprojektet i samband med insamlingen av klientintervjuer. På dessa enheter var 
svarsfrekvensen 69 procent medan den på de övriga enheterna var 52 procent.    
 
 
Datainsamling 
 
Insamlingen av enkäterna genomfördes mellan 15 november 2001 och 29 april 2002. Till de 
mindre enheterna skickades formulären per post tillsammans med ett informationsbrev, efter 
telefonsamtal med en person, oftast i chefsställning, som ombads att dela ut formuläret. 
Personalen på de enheter som hade fler än ca. 10 anställda fick däremot enkäten utdelad av 
någon anställd på SoRAD vid personligt besök. Vanligen delades enkäten ut vid ett möte på 
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enheten då den utsände berättade om studien och även klargjorde hur enkäten skulle samlas 
in. Svarskuvert lämnades, men tider gjordes även upp då någon från SoRAD skulle 
återkomma till enheten för att samla in ifyllda formulär.      
 
 
Enkäten 
 
Stommen i det formulär som användes för att samla in information från personalen inom 
socialtjänsten i Stockholms län kom från intervjufrågorna som hade ställts till patienter inom 
landstinget och klienter inom socialtjänsten som en del av forskningsprojektet. Främst gällde 
det frågor om synen på alkohol- och drogproblem, varför klienterna kommer till behandling 
och vad de har för förväntningar på behandlingen. Därutöver ställdes frågor som särskilt 
riktade sig till personal, om deras yrke, deras arbetsplats, vilka som tas emot på enheten, 
skillnader mellan kvinnor och män med alkohol- och drogproblem, samarbete med andra 
vårdgivare, tillgänglighet och om arbetet med alkohol- och drogproblem. De flesta frågorna 
hade fasta svarsalternativ där respondenten ombads välja ett av alternativen. Formuläret 
bestod av 12 sidor, inklusive en beskrivning av undersökningen.  
 
En del av frågorna riktades enbart till den del av personalen som arbetade direkt med klienter, 
med behandling, utredningar, stödsamtal eller dylikt.  
 
Formuläret som är snarlikt det som sändes till personalen inom landstingets enheter för 
personer med alkohol och drogproblem i Stockholms län prövades först ut på både personal 
inom landstinget och inom socialtjänsten varefter en del ändringar gjordes. Det slutgiltiga 
formuläret återfinns i bilaga 1. 
 
 
Metodproblem 
 
Alla enkätundersökningar för med sig problem som försvårar tolkningen av resultaten. Ett 
problem rör bortfallet och huruvida det är selektivt eller inte. Med selektivt bortfall menas att 
de som avstår från att besvara en enkät skiljer sig från hela den grupp som ombetts besvara 
enkäten på ett avgörande sätt. I detta fall är det svårt att kontrollera om de som svarat är 
representativa för hela personalgruppen som vi vill uttala oss om. Man bör hålla i minnet när 
man läser denna rapport att resultaten kunde ha sett något annorlunda ut om alla som fick 
enkäten hade besvarat den.  
 
Ett annat problem rör förståelsen av frågorna. Oavsett hur lättförståeliga frågor man gör finns 
alltid möjlighet att en del av respondenterna missuppfattar frågor. Vid en intervju kan man 
kontrollera detta bättre och man kan utveckla och förklara frågorna mer ingående. Enkäten 
innehåller också inbyggda begränsningar som medför att man inte kan ställa alltför många 
frågor och inte heller ge ytterligare förklaringar till den som inte förstår en fråga (se 
exempelvis Wärneryd m.fl., 1993).   
 
Som nämnts genomfördes en pilotstudie i syfte att minimera missförstånden och få så 
tillförlitliga svar som möjligt. De frågor som trots det tycks ha upplevts som svåra att förstå 
var frågor om vilka grupper personalen ansåg fick den vård de behövde och frågor om  
prioriteringar. Detta märks främst i en lägre andel svarande för dessa frågor än för övriga. För 
övrigt var det så kallade interna bortfallet, det antal personer som för en enskild frågor valt att 
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låta bli att svara, relativt lågt för de flesta frågor när hänsyn tas till att vissa frågor inte riktade 
sig till hela personalgruppen. Ytterligare problem förknippade med specifika frågor har 
identifierats och nämns i samband med att resultaten av dessa redovisas i rapporten. 
  
 
Rapporten 
 
Rapporten ska ses som en första rapportering av resultaten av enkäten som 
socialtjänstpersonalen fyllt i. I rapporten finns inget utrymme för mer avancerade statistiska 
analyser och långtgående slutsatser. Sådana analyser genomförs och presenteras senare. I 
detta skede kommer heller inga jämförelser göras mellan personalen inom socialtjänsten och 
andra respondenter, såsom personalen inom landstinget. En rapport med motsvarande resultat 
avseende landstingets personal föreligger dock (Storbjörk, 2002).   
 
Denna rapporten beskriver skillnader främst mellan personal i olika grupper enligt de två 
olika gruppindelningar beskrivna i tabell 2.1. Personalen på Enheten för hemlösa utgör 
tillsammans med uppsökarenheten en av grupperna i den ena gruppindelningen. Då gruppen 
domineras av personal från Enheten för hemlösa kommer gruppen att benämnas personal från 
Enheten för hemlösa.  
 
I de flesta tabeller redovisas n, vilket är lika med antal svarande. De n som redovisas på raden 
under gruppnamnen utgör det antal personer som ingår i respektive grupp. De är alltid lika 
många oavsett hur många som besvarade den/de specifika frågan/frågorna som tabellen gäller. 
De n som finns i andra kolumnen från vänster (lodrätt) i tabellerna är antal personer som totalt 
besvarade den aktuella frågan. Förutom de siffror som representerar antal svarande (n) avser 
de övriga siffrorna i tabellerna procent även om procenttecknen inte skrivits ut i tabellerna. I 
den högra kolumnen i tabellerna återfinns andelen, som exempelvis instämmer, för samtliga 
respondenter i undersökningen. Det gäller även de tabeller som är uppdelade efter 
kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst trots att inte alla respondenter ingår i de tre 
grupperna som svar redovisas för i dessa tabeller. 
 
 
Några viktiga begrepp och hur de används 
 
Vilka ord man använder när det gäller alkohol och droger speglar hur vi förstår förhållanden 
och är av stor betydelse för hur vi ska tolka det som sägs. Debatten i Sverige om alkohol- och 
drogproblem är värdeladdad och det är även de begrepp vi använder om problemen. I denna 
rapport har vi strävat efter att i möjligaste mån undvika de mest värdeladdade orden. Nedan 
följer därför en beskrivning av vilka begrepp som används och hur, samt vilka begrepp som 
undviks och varför. 
 
Vi försöker i rapporten undvika ord som alkoholism, missbruk och beroende då dessa ord är 
värdeladdade och kan definieras olika av olika personer. Vi skriver istället om alkohol- och 
drogproblem, men definierar dem inte närmare. Dessa begrepp hänvisar enbart till att de 
intervjuade själva eller personer i deras omgivning upplevt att de har problem. I vissa frågor 
till respondenterna har dock ord som alkoholism, missbruk och beroende använts och svaren 
redovisas därför givetvis med dessa begrepp. 
 
Droger är det begrepp som används i rapporten för alla de substanser som personer som 
intervjuats vårdats för problem med, exklusive alkohol.  
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Inom hälsovården kallar man vårdkonsumenterna för patienter, medan man inom 
socialtjänsten kallar vårdkonsumenterna för klienter. I denna rapport som handlar om 
socialtjänstens personal kommer vi därför att använda ordet klienter. 
 
Ett annat begrepp som används på olika sätt i olika sammanhang och av olika personer är 
behandling. Inom detta projekt har vi valt att använda en vid definition av begreppet för att 
täcka in allt som av olika personer kan upplevas som behandling av alkohol och drogproblem.  
En vid definition har också varit användbar då vi sökt intervjupersoner som fått någon typ av 
insats riktad mot problemen med alkohol och droger. Följande definition har använts och är 
hämtad från Holmberg (1999): ”Alla medicinska, psykosociala och sociala insatser som 
inriktas på att initiera eller vidmakthålla att enskilda individer kommer ifrån sitt missbruk och 
att förhindra återfall, inklusive avgiftning, samt insatser av mera stödjande och vårdande 
karaktär som syftar till social integrering av den enskilda.” 
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3. Bakgrundsuppgifter om respondenterna 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av den grupp som besvarat personalenkäten inom 
socialtjänsten. Hur gamla de är, hur könsfördelningen ser ut, vad de har för utbildning, vad de 
arbetar med och hur länge de har arbetat är några frågor som redovisas.  
 
Tabell 3.1 Kön- och åldersfördelning, utbildning, yrke, huvudsakliga arbetsuppgifter och erfarenhet 
av arbete med missbrukare bland personalen inom socialtjänsten, uppdelat på enhetens geografiska 
tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet      

 

Kön, ålder, utbildning, yrke, 
arbetsuppgift och 
yrkeserfarenhet 
 

 Sthlm 
stad - 
Norra 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB 
 
 

Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 
 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Kön  550         

Man  30 34 22 37  34 25 36 31 
Kvinna  70 66  78  63  66  75 64  69 

          
Ålder 569         

21-30 år  6 11 4 5 9 10 16  9 
31-40 år  26 23 15 34 15  19  27  22  
41-50 år  38 33 45 44  34  37  20  36  
51-60 år  29 28 34 15  38  29  33  30 
Över 61 år   1 5  2 3  4  6  4  4  

          
Utbildning 564         

9-årig grundskola  - 1 7 2 5 - 4 2 
Gymnasieämnen  1 - - 2 4 2 2 2 
2-årigt gymnasium  8 5 4 8 11 2 4 6 
3-årigt gymnasium  3 7 4 5 8 3 7 5 
Eftergymnasiala studier  9 6 11 16 18 11 9 12 
Universitet/högskola  80 82 74 67 54 82 73 73 

          
Yrke 564         

Arbetsterapeut  - - - - 1 - - 0,2 
Alkohol-/drogterapeut  - - - - 3  2 - 1 
Behandlingsassistent  6 9 4 2 40  10  - 13 
Kurator  - - - - - 3  - 1  
Läkare  - - - 12  1 2 - 2  
Mentalskötare  1 - 2 30 5  2 - 5  
Psykolog  1 - - 2  - 1 - 1  
Sekreterare/receptionist  3 2 - - 2  2 9 2  
Sjuksköterska  1 3 - 22  4  4  - 5  
Undersköterska  1 - - 2  4  - - 1  
Socialsekreterare  65 73 70 22  7  63  68  51 
Annat  21 13 25 10  34  12  23  19 

          
Arbetsuppgift  535         

Ledarskap  10 12 24 13 22 10 11 14 
Administration  9 31 18 5 5 22 43 18 
Behandling  81 57 58 82 73 67 46 68 

          
Erfarenhet av missbruksvård 522         

Under 2 år  11 16 6 14 8 15 23 13  
2-5 år  18 25 6 17 20 22 33 20 
6-10 år  23 17 12 17 16 14 25 17 
11-15 år  22 19 24 22 12 21 3 18 
Över 15 år 
 

 26 24 52 29 45 29 18 32 



 

 

18

 

Som tydligt framgår av tabell 3.1 var majoriteten av personalen (69%) kvinnor. Högst var 
andelen bland dem som arbetade på Enheten för hemlösa, medan Maria Ungdom hade den 
högsta andelen män.  
 
Genomsnittsåldern för respondenterna var mellan 41-50 år gammal. Ingen var under 20 år. 
Högst andel anställda i den yngsta ålderskategorin (21-30 år) fanns i de södra förorterna, 
medan de norra förorterna hade den högsta andelen anställda över 60 år. Enheten för hemlösa 
hade den högsta andelen anställda i åldern 41-50 år och de lägsta andelarna i de två yngsta 
ålderskategorierna, men några stora åldersskillnader mellan enheterna framträder inte.   
 
Respondenterna var välutbildade, då en stor majoritet (73%) hade en examen från högskola 
eller universitet. Enbart 15 procent hade en utbildning motsvarande högst gymnasium eller 
lägre utbildning. Den lägsta andelen högskoleutbildade (54%) hade HVB-hemmen. 
 
Drygt hälften av respondenterna var socialsekreterare. Fördelningen är relativt likartad när 
man enbart jämför de enheter som delats in i geografiska grupper samt Enheten för hemlösa, 
men Maria ungdom och HVB-hemmen avviker. På HVB-hemmen var 40 procent 
behandlingsassistenter (av dessa hade 41% högskoleutbildning) och på Maria ungdom var 30 
procent mentalskötare (av dessa hade 15% högskoleutbildning). Andelen som hade andra 
yrken än de som specificerades i frågeformuläret är relativt stor. Vi kan också se i tabell 3.1 
att en del personalgrupper på vissa enheter inte besvarat enkäten. Exempelvis har sekreterare 
och receptionister inte alls besvarat enkäten på Enheten för hemlösa och på Maria ungdom.  
 
Respondenterna tillfrågades om ledarskap, administration eller behandling var deras 
huvudsakliga arbetsuppgift. Behandling var det vanligast förekommande svaret, men 
proportionerna varierade något mellan olika grupper av enheter. Medan över 80 procent av 
respondenterna från norra Stockholms stad och Maria ungdom främst sysslade med 
behandling svarade enbart 46 procent detsamma i de södra förorterna. Andelen 
administratörer var störst i de södra förorterna och i södra Stockholms stad. Om resultatet 
avspeglar en reell skillnad är svårt att avgöra p.g.a. bortfallet. Troligtvis förekommer 
variationer i svarsfrekvensen för olika yrkesgrupper mellan kommuner/stadsdelar.  
 
Respondenterna hade en lång erfarenhet av arbete med ”missbrukare”, det vanligaste svaret 
var över 15 år. Hur lång erfarenhet man hade av att arbeta med ”missbrukare” var givetvis 
beroende på hur gammal man var, men respondenterna som arbetade på Enheten för hemlösa 
hade den i särklass längsta erfarenheten av sådant arbete. Kortast erfarenhet av arbete med 
”missbruk” hade respondenterna från de södra förorterna. Personalen på HVB-hemmen 
tillhörde också dem som hade längst erfarenhet av ”missbruksarbete” medan skillnaderna 
mellan övriga fyra grupper inte var särskilt stor.   
  
Personalen fick även frågan om hur länge de arbetat på sin nuvarande arbetsplats i nuvarande 
befattning. Det vanligaste svaret var i detta fall under 2 år (36,8 %). 28 procent hade arbetat i 
2-5 år på arbetsplatsen och därefter sjunker andelen för varje svarsalternativ, vilka var de 
samma som för erfarenhet av arbete med ”missbruk” i tabell 3.1 ovan (14% i 6-10 år, 13% i 
11-15 år och 9% över 15 år).  
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Tabell 3.2 Fördelning av tid som personalen inom socialtjänsten ägnade åt olika arbetsuppgifter under 
en genomsnittlig vecka, i procent. 
 
Arbete med klienterna (n=316-323) 
 

Intervall Medelvärde Median 

Arbetar direkt med klienter/behandling 0-100  45 40 
Arbetar indirekt med klienter/behandling * 0-100  22 20 
Dokumentation (uppdaterar journaler, 
upprätthåller register, m.m.) 

0-100  16  15  

Annat 0-100  18  5  
* - ex. behandlingskonferens, kontakt med andra vårdgivare, t.ex. landstinget, behandlingshem. 
 
Respondenterna tillfrågades om hur stor del av sin arbetstid de tillbringade med olika typer av 
arbetsuppgifter (tabell 3.2). I genomsnitt ägnade personalen mindre än hälften av sin arbetstid 
åt arbete som direkt riktar sig till klienter. Övrig tid gick åt till indirekt arbete med 
klienter/behandling såsom behandlingskonferenser och kontakt med andra vårdgivare, 
dokumentation och ”annat”, vilket enligt de respondenter som fyllt i vad de menar med 
”annat” rör sig om t.ex. organisatoriska frågor, utbildning och personalmöten. Det bör nämnas 
att de som inte arbetade alls med en viss typ av uppgifter sänker medelvärdet/medianen för 
hela gruppen.  
 
Tabell 3.3 Socialtjänstpersonalens syn på sitt arbetes status inom yrkeskåren, möjligheterna att 
avancera inom arbetsområdet med nuvarande utbildning och hur omväxlande arbetet är, uppdelat på 
enhetens geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet      

 

Arbetets status, 
möjligheter att 
avancera, omväxling 

 Sthlm stad 
- Norra 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB 
 
 

Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 
 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Status 557         

Hög  15 7 16 19 14 8 9 12 
Medel  66 73 63 55 58 61 70 63 
Låg  19 20 22 26 28 31 21 25 

          
Möjlighet att avancera 563         

Goda  13 7 9 28 15 12 11 13 
Genomsnittliga  39 47 43 44 61 50 50 49 
Dåliga  48 46 47 28 24 38 39 38 

          
Variation i arbetet 567         

Mkt omväxlande  56 57 43 56 57 55 56 55 
Ganska omväxlande  41 43 53 43 36 42 42 42 
Rutinmässigt  3 - 4 2 8 4 2 3 

 
Att döma av hur genomsnittet svarade på frågan om hur hög status missbruksarbete har inom 
den egna yrkeskåren tycks missbruksarbete ha en mellanstatus även om andelen som ansåg att 
den var låg var större än andelen som uppfattade den som hög (tabell 3.3).  
 
När det gällde möjligheterna att avancera inom sitt arbetsområde med sin nuvarande 
utbildning tycktes många anse att de var dåliga. Knappt hälften upplevde att möjligheterna att 
avancera för personer med den egna utbildningen var genomsnittliga och 38 procent ansåg att 
de var dåliga. På Maria ungdom och HVB-hemmen var andelen som såg på möjligheterna att 
avancera som dåliga lägre än på andra enheter.  
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I övrigt tillfrågades personalen om hur de såg på sitt arbetes variationsrikedom. Ytterst få 
upplevde att arbetet var rutinmässigt. Inga större skillnader mellan enhetsgrupperna syns.  
 
Vad gäller respondenternas syn på sitt yrke/arbete förekom inga större skillnader mellan 
personalen i kommuner/stadsdelar med olika medelinkomst.  
 
 
Sammanfattning 
 
Att ta hand om människor som har det svårt och behöver omvårdnad har av tradition varit 
arbetsuppgifter som kvinnor ägnat sig åt i större utsträckning än män, så även i denna studie. 
Enbart 31 procent av respondenterna är män. Könsaspekten är viktig att ha i åtanke vid 
tolkningen av övriga resultat.  
 
Personalen hade relativt hög ålder och utbildningsnivå samt lång erfarenheten av arbete med 
alkohol- och drogproblem. Drygt hälften arbetade som socialsekreterare och 70 procent med 
behandling snarare än administration eller ledarskap. Personalen på Maria ungdom och HVB-
hemmen skilde dock ut sig avseende yrke. Medan ”behandlingsassistent” var det vanligaste 
yrket på HVB-hemmen var personalen på Maria ungdom oftare än på andra enheter 
mentalskötare eller sjuksköterskor. En stor del av personalens tid ägnades åt direkt arbete med 
klienterna. 
 
Yrkets status ansågs medelgott, möjligheterna att avancera inom arbetsområdet ansågs 
genomsnittliga till dåliga och arbetet upplevdes som omväxlande snarare än rutinmässigt. En 
tanke kring detta förhållande är att i en situation där möjligheterna att avancera är små och 
yrkets status inte ses som särskilt hög skapar sig en socialsekreterare (som det i det i över 
hälften av fallen är fråga om) sin egen arbetssituation och på så vis blir arbetet omväxlande. 
Att arbetet trots allt är omväxlande kan utgöra en förklaring till att många valt att fortsätta 
inom arbetsområdet så pass länge. 
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 4. Attityder 
 
Våra attityder och vår syn på verkligheten styr våra handlingar och beteenden. Inte minst 
inom missbrukarvården antar vi att det har betydelse för både utformningen och utfallet av en 
behandling vilka föreställningar behandlaren har om chanserna för en klient att bli av med 
sina problem och vad problemen i grunden beror på. Därför ställdes en rad frågor till 
personalen om deras syn på alkohol- och drogproblem, behandling av sådana problem samt 
skillnader mellan kvinnor och män som har alkohol- och drogproblem.  
 
 

Syn på alkoholproblem och vård av alkoholproblem 
 
Nedan redovisas vilken syn på alkohol- och drogproblem samt behandling som personalen 
inom socialtjänstens missbrukarvård hade. De flesta attitydfrågor som presenteras här består 
av påståenden som personalen ombetts instämma i ”helt och hållet”, ”delvis”, ”inte särskilt” 
eller ”inte alls”. I tabellerna nedan redovisas andelen i varje grupp som instämde helt och 
hållet eller delvis. Ytterligare en fråga gäller hur ansvarig den som har alkohol- eller 
drogproblem ska anses vara för sina problem och i det fallet var svarsalternativen ”fullt 
ansvarig”, ”delvis ansvarig” och ”inte ansvarig”. Attitydfrågorna har ställts separat för alkohol 
och droger. Svaren avseende droger redovisas i nästa avsnitt.  
 
Tabell 4.1 Andelen bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om alkoholproblem, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  
 

 
 
 
Påstående om alkoholproblem 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad – 
Södra 

Hemlösa 
+uppsök. 

 

Maria 
ungdom

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Alkoholberoende personer är 
viljesvaga.  
 

556 29 24 19 24 35 18 33 26 

Alkoholism är en sjukdom.  
 

548 62 63 73 72 65 63 62 65 

Alkoholister måste sluta dricka 
helt för att kunna bli av med sitt 
missbruk.  
 

561 85 91 85 93 94 94 100 92 

En person som blivit av med sitt 
alkoholberoende förtjänar 
särskild respekt.  
 

556 71 68 77 69 78 68 58 70 

En persons drickande är dennes 
ensak och angår inte samhället.   
 

563 24 29 25 16 17 16 14 20 

Vem som helst skulle tycka att 
det är pinsamt att be om hjälp 
för sina alkoholproblem.   
 

559 80 70 65 59 75 66 82 71 

Alkoholproblem är ett socialt 
problem snarare än ett 
medicinskt problem.    
 

558 82 85 87 78 83 85 84 83 

Vem som helst kan relativt lätt 
sluta missbruka alkohol om 
han/hon verkligen vill sluta.    

563 33 44 40 39 39 32 30 37 
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Påståendet att ”alkoholister måste sluta dricka helt för att kunna bli av med sitt missbruk” 
kunde de flesta instämma i. Bland personalen i norra Stockholms stad och på Enheten för 
hemlösa instämde 85 procent medan samtliga i de södra förorterna instämde (tabell 4.1). En 
stor majoritet såg på alkoholproblem som sociala snarare än medicinska problem och tyckte 
att den som blivit av med sina problem förtjänade särskild respekt. Däremot var det enbart ett 
fåtal som tyckte att drickandet var den enskildes ensak och inte samhällets. Närmare två 
tredjedelar av personalen instämde i påståendet att ”alkoholism är en sjukdom”, vilket var 
något förvånande utifrån den svenska traditionen att betrakta denna typ av problem som 
sociala (Sutton, 1998). 
 
Ungefär en fjärdedel av personalen höll med om att alkoholberoende personer är viljesvaga, 
men det gällde i större utsträckning personalen på HVB-hemmen än personalen på Enheten 
för hemlösa och inom de norra förorterna. På Maria ungdom tyckte personalen inte i lika stor 
utsträckning att det är pinsamt att be om hjälp för alkoholproblem som personalen i de södra 
förorterna och i norra Stockholms stad. Överlag var skillnaderna mellan grupperna av enheter 
inte särskilt stora. 
 
Tabell 4.2 Andelen bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om behandling av alkoholproblem, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i 
procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet 

 
 

 
Påstående om behandling för 
alkoholproblem 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad –
Södra 

 

Hemlösa 
+uppsök.

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Det finns behandlingar som är 
framgångsrika för människor 
som vill minska sitt drickande 
eller sluta dricka.  
 

558 99 97 96 97 96 99 98 97 

Behandling av alkoholism 
fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar.  
 

560 99 99 98 93 100 99 98 98 

Läkare är de som bäst kan 
hjälpa personer med deras 
alkoholproblem.  
 

561 11 6 15 21 14 10 19 13 

Alkoholister måste åka 
hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande 
för att behandlingen ska 
fungera.   
 

563 28 29 40 40 66 26 49 39 

Det är ibland nödvändigt att 
tvinga någon till behandling av 
alkoholproblem för personens 
eget bästa.  
 

562 86 80 87 95 91 90 98 89 

Det bör satsas mer resurser på 
öppenvård snarare än på 
slutenvård för alkoholister.   
 

559 74 71 59 68 62 83 74 71 
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Nästan samtliga ansåg att det finns framgångsrika behandlingar och att den som behandlas 
måste vilja att behandlingen fungerar för att behandlingen ska fungera (tabell 4.2). Även 
påståendet att man ibland måste tvinga personer till behandling för deras eget bästa kunde en 
stor majoritet instämma i. De flesta ansåg inte att läkare är de som bäst kan hjälpa personer 
med alkoholproblem, men störst understöd för denna åsikt fanns hos personalen på Maria 
ungdom, där också fler läkare arbetar. Huruvida alkoholister behöver åka hemifrån för att 
behandlingen ska fungera var ett mer omtvistat påstående än övriga. Bland personalen på 
HVB-hemmen instämde 66 procent, medan andelen som instämde i de norra förorterna enbart 
var 26 procent. Att det bör satsas mer resurser på öppenvården instämde de flesta i, men 
personalen på Enheten för hemlösa och HVB-hemmen instämde i mindre utsträckning än 
övriga. En förklaring till denna skillnad kan vara att deras klienter har allvarligare problem än 
klienterna på andra typer av enheter och att de i större utsträckning behöver slutenvård.  
 
Tabell 4.3 Andelen bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om alkoholproblem, uppdelat på kommunerna/stadsdelarnas medelinkomst, i procent. 
 

 Kommunerna/stadsdelarnas 
medelinkomst 

 
 

 

 
 
 
Påståenden om alkoholproblem   Låg 

inkomst 
 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 

 n 100 181 68  
Alkoholberoende personer är viljesvaga.   
 

556 31 24 15 26 

Alkoholism är en sjukdom.  
 

548 62 58 74 65 

Alkoholister måste sluta dricka helt för att kunna bli av 
med sitt missbruk.  
 

561 89 95 88 92 

En person som blivit av med sitt alkoholberoende 
förtjänar särskild respekt.  
 

556 68 64 75 70 

En persons drickande är dennes ensak och angår inte 
samhället.   
 

563 32 19 9 20 

Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att be om 
hjälp för sina alkoholproblem.   
 

559 78 70 71 71 

Alkoholproblem är ett socialt problem snarare än ett 
medicinskt problem.    
 

558 85 86 79 83 

Vem som helst kan relativt lätt sluta missbruka alkohol 
om han/hon verkligen vill sluta.    
 

563 34 38 28 37 

 
Då vi var intresserade av om medelinkomsten i en kommun har någon betydelse för hur 
personalen ser på alkohol- och drogproblem redovisas dessa frågor även uppdelade på 
kommunerna/stadsdelarnas inkomstnivå. Betydelsen av kommunens/stadsdelens 
medelinkomst för svaren på påståendena om alkoholproblem är dock diskutabel. I rikare 
kommuner/stadsdelar tycktes personalen i mindre utsträckning anse att ”alkoholberoende 
personer är viljesvaga” och att ”en persons drickande är dennes ensak och angår inte 
samhället” (tabell 4.3). Skillnaderna är överlag inte särskilt stora. För påståendet att 
”alkoholism är en sjukdom” var det en högre andel av personalen i höginkomstkommuner 
som instämde än i övriga kommuner.  
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Tabell 4.4 Andelen bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om behandling av alkoholproblem, uppdelat på kommunerna/stadsdelarnas medelinkomst, 
i procent. 
 

 Kommunerna/stadsdelarnas medelinkomst  
 

 
 
 
Påståenden om behandling av alkoholproblem 

 Låg 
inkomst 

 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 

 n 100 181 68  
Det finns behandlingar som är framgångsrika för 
människor som vill minska sitt drickande eller sluta 
dricka.  
 

558 99 97 100 97 

Behandling av alkoholism fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar.   
 

560 98 99 99 98 

Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med deras 
alkoholproblem.  
 

561 11 9 12 13 

Alkoholister måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att behandlingen ska 
fungera.   
 

563 30 32 24 39 

Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till 
behandling av alkoholproblem för personens eget 
bästa.  
 

562 87  88 88 89 

Det bör satsas mer resurser på öppenvård snarare än på 
slutenvård för alkoholister.   
 

559 79 77 74 71 

 
Om det var svårt att finna skillnader mellan personal i kommuner/stadsdelar med olika 
medelinkomst avseende alkoholproblem är det ännu svårare avseende behandling av 
alkoholproblem (tabell 4.4). Det rör sig enbart om några procentenheters skillnader mellan de 
tre grupperna. 
 
Tabell 4.5 Andelen bland socialtjänstpersonalen som menade att följande påståenden om alkoholism 
och alkoholberoende bäst passar deras uppfattning, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i 
procent. (n=561) 
 

Enhetens geografiska tillhörighet  
 
Påstående om alkoholism 

Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa
+uppsök.

Maria 
ungdom

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

 
 

Total 

 n  73 95 54 62 106 136 45 571 
Det är en sjukdom som människor 
föds med eller har med sig från 
barndomen. 
 

13 13 13 18 24 12 7 15 

Det blir till en sjukdom när människor 
förlorar kontrollen över sitt beteende. 
 

63 67 70 80 53 70 66 66 

Det är ett sätt att tala om vad om 
egentligen utgör sociala problem i 
samhället. 
 

37 38 36 33 37 35 39 36 

Det är ett sätt att tala om vad som 
egentligen är ett psykologiskt 
problem. 
 

52 54 49 39 53 47 43 49 

Det är en vana som utvecklas till ett 
problem. 
 

58 55 53 64 62 61 55 59 
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Påståendena i tabell 4.5 var tänkta att utesluta varandra, men i pilotstudien upptäcktes att flera 
respondenter ville ha möjligheten att kryssa för flera alternativ varför den möjligheten gavs. 
Som synes var påståendet att alkoholism/alkoholberoende ”blir en sjukdom när människor 
förlorar kontrollen över sitt beteende” det mest populära band respondenterna, men även 
påståendena om att det är ett ”psykologiskt problem” och ”en vana som utvecklas till ett 
problem” appellerade till en hög andel respondenter. Att alkoholism skulle vara en sjukdom 
som man föds med var det inte många som höll med om. Personalen på HVB-hemmen var de 
som i störst utsträckning såg på alkoholism som en medfödd sjukdom medan personalen på 
Maria ungdom i överlägset störst utsträckning ansåg att det blir en sjukdom när man förlorar 
kontrollen. Överlag var det personalen i de södra förorterna som i minst utsträckning hade en 
sjukdomssyn. Resultatet återspeglas delvis i påståendena om att det är ett sätt att tala om vad 
som egentligen är sociala problem och psykologiska problem genom att personalen på Maria 
ungdom var de som i minst utsträckning instämde i dessa.  
 
Det fanns inga tydliga tecken på att kommunens/stadsdelens medelinkomst skulle ha någon 
betydelse för synen på alkoholproblem.  
 
Tabell 4.6 Andelen bland socialtjänstpersonalen som svarade att alkoholister/alkoholberoende är fullt 
eller delvis ansvariga för att ha blivit alkoholberoende respektive bli av med sitt alkoholberoende, 
uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet  

 

 
Anser du att alkoholister 
är… 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+uppsök. 

Maria 
ungdom

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
…fullt ansvariga för att de 
blivit alkoholberoende?  
 

558 34 25 11 35 24 32 28 28 

…delvis ansvariga för att de 
blivit alkoholberoende?  
 

558 59 
 

72 83 64 70 63 62 67 

…fullt ansvariga för att bli av 
med sitt alkoholberoende? 
  

551 66 69 58 63 72 62 55 65 

…delvis ansvariga för att bli 
av med sitt alkoholberoende? 

551 31 31 42 37 28 38 43 35 

 
Brickman med flera6 (1982) menade att hur man ser på en individs ansvar för sina problem är 
avgörande för om och vad man kommer att göra för att hjälpa personen med problemen. De 
delar in samhället enligt fyra olika synsätt på individens ansvar, vilka ligger till grund för 
frågorna i tabell 4.6. Enligt den moraliska modellen ses individen som ansvarig för 
uppkomsten av problemen och ansvarig för lösningen på dem, enligt upplysningsmodellen är 
individen ansvarig för uppkomsten, men inte för lösningen, enligt den kompensatoriska 
modellen är individen inte ansvarig för uppkomsten men däremot för lösningen och enligt den 
medicinska modellen är individen varken ansvarig för uppkomsten eller för lösningen. Vi har 
valt att även ha ett mittenalternativ (delvis ansvarig) för att tillåta mer variation i svaren.   
 
Som synes i tabell 4.6 ansåg en stor majoritet av respondenterna att 
alkoholister/alkoholberoende personer är ansvariga både för att de blivit beroende och för att 
bli av med sitt beroende. Ytterst få svarade att de inte är ansvariga alls7. Flertalet svarade att 
                                                           
6 Inspirationen att använda Brickman med fleras modell hämtades från Blomqvists (1998). 
7 Dessa siffror redovisas inte tabellen, men om man adderar andelen som svarade ”fullt ansvarig” med andelen 
som svarade ”delvis ansvarig” och drar bort summan från 100 får man fram dem. 
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alkoholister/alkoholberoende delvis är ansvariga för att ha blivit alkoholberoende, men fullt 
ansvariga för att bli av med sitt problem.   
 
Vid en jämförelse av olika grupper av personal ser vi att personalen på Enheten för hemlösa i 
mindre utsträckning än övriga lade ansvaret på de alkoholberoende själva, särskilt för att de 
blivit alkoholberoende. Även personalen i de södra förorterna lade mindre ansvar på de 
alkoholberoende för att bli av med alkoholberoendet än genomsnittet. Personalen på HVB-
hemmen var de som i störst utsträckning ansåg att den alkoholberoende var ansvarig för att bli 
av med beroendet.      
 
Inga större skillnader när det gäller den alkoholberoendes ansvar framkom mellan personal 
från kommuner med olika medelinkomster.  
 
 
Syn på drogproblem och vård av drogproblem 
 
I detta avsnitt redovisas motsvarande tabeller som i förra avsnittet, denna gång för synen på 
drogproblem och behandlingen. Avsikten är att även i texten jämföra synen på drogproblem 
med synen på alkoholproblem.  
 
Tabell 4.7 Andelen bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om drogproblem, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  
 

 
 
 
 
Påstående om drogproblem 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad – 
Södra

 

Hemlösa 
+uppsök. 

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Drogmissbrukare är viljesvaga.  
 

557 26 18 15 27 37 20 33 25 

Drogberoende är en sjukdom.   
 

549 49 54 55 59 48 53 54 53 

De som använder droger måste 
sluta helt för att kunna bli av 
med sitt missbruk.   
 

561 98 99 94 100 96 97 100 98 

En person som blivit av med 
sitt drogberoende förtjänar 
särskild respekt.    
 

556 71 66 83 71 79 70 57 71 

Om en person använder droger 
är dennes ensak och angår inte 
samhället.    
 

560 9 17 19 8 9 10 7 11 

Vem som helst skulle tycka att 
det är pinsamt att be om hjälp 
för sitt drogproblem.    
 

560 68 66 60 57 68 56 75 64 

Drogproblem är ett socialt 
problem snarare än ett 
medicinskt problem.       
 

555 74 92 79 83 86 81 80 83 

Vem som helst kan relativt lätt 
sluta ta droger om han/hon 
verkligen vill sluta.      

562 36 39 26 44 32 23 34 33 
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Att ”de som använder droger måste sluta helt för att kunna bli av med sitt missbruk” kunde 
nästan alla respondenter instämma i och att det är ett socialt problem snarare än ett medicinskt 
rådde det också enighet om (tabell 4.7). Däremot var det inte många som tyckte att drogbruk 
var den enskildes ensak.   
 
Vid en jämförelse mellan svaren på påståendena om alkoholproblem och påståendena om 
drogproblem ser vi att den största skillnaden återfinns vad gäller påståendet att 
alkoholism/drogberoende är en sjukdom. Sjukdomsbegreppet tycks inte vara lika etablerat för 
drogproblem som för alkoholproblem. Ytterligare några skillnader mellan alkohol- och 
drogpåståendena kan noteras. Det var fler som instämde i att man måste sluta helt för att 
kunna bli av med sitt missbruk av droger än när det gällde alkohol. Det var färre som ansåg att 
drogproblem är individens ensak och inte samhällets än som ansåg det om alkoholproblem. 
Det var också färre som ansåg att det är pinsamt att be om hjälp för drogproblem än som 
ansåg det för alkoholproblem. Sammantaget ger det en bild av att personalen inom 
socialtjänsten såg drogproblem som mer allvarliga och mer sociala än alkoholproblem. 
 
Vissa av de skillnader mellan olika grupper av personal i synen på alkoholproblem syns i 
tabell 4.7 även för drogproblem. Ett påstående där skillnaderna mellan enheterna för 
drogfrågorna inte är så markanta som för alkoholfrågorna är sjukdomspåståendet. 
Skillnaderna är också mindre för påståendet om att man måste sluta helt även om Enheten för 
hemlösa också för droger hade en något lägre andel som instämde. HVB-personalen tillhörde, 
liksom för alkoholpåståendet, dem som i störst utsträckning instämde i att drogmissbrukare är 
viljesvaga. Skillnaderna mellan grupperna gällande påståendet om att en persons drickande är 
dennes ensak tycks stämma relativt väl även för motsvarande drogpåstående.  
 
Tabell 4.8 Andelen bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om behandling av drogproblem, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet 

 
 

 
Påstående om behandling för 
drogproblem 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad – 
Södra 

Hemlösa  
+uppsök. 

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Det finns behandlingar som är 
framgångsrika för människor som 
vill sluta använda droger.   
 

560 97 97 96 98 98 97 98 97 

Behandling av drogmissbruk 
fungerar bara om den behandlade 
vill att den fungerar.    
 

562 99 99 96 90 99 99 93 97 

Läkare är de som bäst kan hjälpa 
personer med deras drogproblem.  
  

556 20 8 16 20 22 11 30 17 

Drogmissbrukare måste åka 
hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för 
att behandlingen ska fungera.   
 

557 69 53 66 64 77 61 79 66 

Det är ibland nödvändigt att tvinga 
någon till behandling av drog-
problem för personens eget bästa.    
 

557 94 88 92 95 94 93 98 93 

Det bör satsas mer resurser på 
öppenvård snarare än på slutenvård 
för drogmissbrukare.   
 

556 59 62 45 64 59 71 51 61 
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Återigen kan vi konstatera att det råder stor enighet om att det finns framgångsrika 
behandlingar även för personer som vill sluta använda droger och att den som behandlas 
måste vilja för att behandlingen ska fungera (tabell 4.8). En högre andel av personalen ansåg 
att man bör åka hemifrån för behandling om man har drogproblem än som ansåg att det 
behövdes vid alkoholproblem. En lägre andel ansåg för drogmissbrukare att man bör satsa på 
öppenvård snarare än slutenvård jämfört med andelen som ansåg de gällande alkoholister. 
Även vid denna jämförelse med alkoholpåståendena kan man skönja att drogproblem ses som 
mer allvarliga problem som kräver kraftfullare insatser än alkoholproblem.  
 
Jämförelsen med alkoholpåståendena när det gäller på vilka enheter som personalen instämde 
i störst respektive minst utsträckning visar bland annat att avseende droger var det inte 
personalen på Maria ungdom som i störst utsträckning instämde i att läkare är de som bäst kan 
hjälpa utan personalen i de södra förorterna. Vad gällde åsikten att man bör satsa på 
öppenvård och att missbrukare bör åka hemifrån fördelar sig svaren på ungefär samma sätt 
som alkoholfrågornas svar.        
 
I princip gäller det som noterades för alkoholpåståendena avseende skillnader mellan personal 
i kommuner/stadsdelar med olika medelinkomst (tabell 4.3 och 4.4) även för 
drogpåståendena. Den enda avvikelsen gäller resultatet avseende alkohol, att ju högre 
medelinkomst i kommunen desto högre andel instämmer i påståendet om att det är individens 
ensak och inte samhällets. Visserligen instämde personalen i höginkomstkommuner i mindre 
utsträckning än övriga även avseende droger, men inga skillnader fanns mellan 
låginkomstkommuner och medelhöginkomstkommuner. Däremot finns ytterligare skillnader 
mellan grupperna för påståendena att det är lätt att sluta och att man bör satsa på öppenvård 
framför slutenvård. Personalen i höginkomstkommunerna instämde i mindre utsträckning i 
dessa påståenden än personalen i medelhög- och låginkomstkommuner.  
 
Tabell 4.9 Andelen bland socialtjänstpersonalen som menade att följande påståenden om 
drogberoende bäst passar deras uppfattning, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
(n=559) 
 

Enhetens geografiska tillhörighet 
 

 
Syn på drogberoende Sthlm 

stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+ uppsök.

Maria 
ungdom

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

 
 

Total 

 73 95 54 62 106 136 45 571 
Det är en sjukdom som 
människor föds med eller har 
med sig från barndomen.  
 

13 9 8 13 15 8 7 11 

Det blir till en sjukdom när 
människor förlorar kontrollen 
över sitt beteende. 
 

56 63 60 74 52 63 61 61 

Det är ett sätt att tala om vad 
som egentligen utgör sociala 
problem i samhället. 
 

46 42 43 41 50 43 61 46 

Det är ett sätt att tala om vad 
som egentligen är ett 
psykologiskt problem. 
 

60 56 53 39 58 53 54 54 

Det är en vana som utvecklas 
till problem. 

51 48 45 64 58 55 54 54 
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De största skillnaderna mellan synen på alkoholproblem och drogproblem var att alkoholism 
av fler betraktades som en sjukdom än drogberoende och att drogberoende i större 
utsträckning sågs som ett socialt och/eller psykologiskt problem. I tabell 4.9 ser man att de 
skillnader mellan personalgrupper som noterades i texten till tabell 4.5 för alkohol gäller även 
för droger. Personalen på Maria ungdom hade i större utsträckning en sjukdomssyn och i 
mindre utsträckning synen på problemen som sociala och psykologiska problem jämfört med 
övriga medan personalen i de södra förorterna utmärkte sig något åt andra hållet, undantaget 
de psykologiska problemen.  
 
Tabell 4.10 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att drogberoende personer är fullt eller 
delvis ansvariga för att ha blivit drogberoende respektive bli av med sitt drogberoende, uppdelat på 
enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  
 

 
 
 
Anser du att 
drogberoende personer 
är… 

 Sthlm 
stad - 
Norra 

Sthlm 
stad – 
Södra 

 

Hemlösa Maria  
ungdom 

HVB Förorter  
Norr 

Förorter  
Syd 

Total

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
…fullt ansvariga för att 
de blivit drogberoende?  
 

555 33 28 15 39 23 35 33 30 

…delvis ansvariga för 
att de blivit 
drogberoende?  
 

555 61 69 80 60 70 62 58 66 

…fullt ansvariga för att 
bli av med sitt 
drogberoende?  
 

550 66 66 58 60 67 60 51 62 

…delvis ansvariga för 
att bli av med sitt 
drogberoende?  

550 33 34 42 40 33 40 44 37 

 
De resultat som presenterades under tabell 4.6 gäller även för motsvarande fråga om 
drogberoende (tabell 4.10). De drogberoende ansågs delvis ansvariga för att de blivit 
drogberoende och fullt ansvariga för att bli av med sitt drogberoende. Liksom för 
alkoholberoende var det personalen på Enheten för hemlösa och personalen i de södra 
förorterna som hade en lägre andel som ansåg den drogberoende vara fullt ansvarig. 
Personalen på Maria ungdom var de som för drogfrågorna lade något mer ansvar på den 
beroende för problemets uppkomst.  
 
Inga större skillnader framkommer mellan personal från kommuner med olika 
medelinkomster.  
 
 
Syn på skillnader mellan kvinnor och män med alkohol och 
drogproblem 
 
I den dagliga debatten hör man ofta talas om att män och kvinnor skiljer sig åt och inte minst 
gäller det män och kvinnor med alkohol- och drogproblem. Den bild som ofta ges, både i den 
allmänna debatten och i forskningen, är att kvinnor som missbrukar oftare varit utsatta för 
sexuella övergrepp, har mer psykiska problem, större behov av terapi och att lära sig umgås 
med andra personer av sitt eget kön, de utnyttjas mer och är rent allmänt mer utsatta än män 
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(se exempelvis Holmberg, 20008). I detta projekt vill vi studera om det bara är fördomar och 
förenklade generaliseringar eller om det ligger något i denna bild. Ett led i det arbetet är att 
studera vilka föreställningar personalen har. Kvinnor i personalen jämförs i detta avsnitt med 
män i personalen. De påståenden som personalen fick ta ställning till var kortfattade och 
allmänna. Svaren bör därför tolkas med försiktighet.   
 
Tabell 4.11 Andel bland socialtjänstpersonalens som ”instämde helt” eller ”instämde delvis” med 
påståenden om skillnader mellan könen, uppdelat på personalens kön, i procent. 
 

 Kön  
 

 
Skillnader mellan könen 

 Män Kvinnor Total 
 n 169 384 553 
Män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller deras behov av vård.   
 

523 77 86 83 

Män och kvinnor kan lära sig saker av varandra om de behandlas 
tillsammans.   
 

519 79 66 70 

Män och kvinnor borde behandlas åtskilda från varandra.  
  

522 59 75 70 

 
En stor majoritet av respondenterna instämde i påståendet att män och kvinnor skiljer sig åt 
vad gäller deras behov av vård, men det gällde i något större utsträckning kvinnor i 
personalen än män (tabell 4.11). I linje med den skillnaden mellan könen instämde också 
kvinnorna i större utsträckning i påståendet att kvinnor och män bör behandlas åtskilda och i 
mindre utsträckning än männen i att de kan lära sig saker av varandra om de behandlas 
tillsammans, även om också en majoritet av kvinnorna instämde i det sistnämnda påståendet.  
 

                                                           
8 Holmberg (2000) gör en genomgång av hur kvinnor och män beskrivs i missbruksforskningen och på 
behandlingshem som studerats. 
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Tabell 4.12 Andel av socialtjänstpersonalen som instämde, svarade att det inte var någon skillnad eller 
svarade att de snarare tyckte att det gällde män för olika påståenden om kvinnor som missbrukar i 
förhållande till män som missbrukar, uppdelat på personalens kön, i procent inom könen (100 % per 
kön och påstående). 
 
  Män (n=169) 

 

Kvinnor (n=384) 
Påståenden som skillnader mellan 
könen 

n Instämmer Ingen 
skillnad

 

Snarare 
tvärtom 

Instämmer Ingen 
skillnad 

Snarare 
tvärtom 

Kvinnliga missbrukare är mer socialt 
utslagna när de kommer till 
vård/behandling för missbruk.   
 

523 60 34 7 71 20 9 

Kvinnors missbruk är ofta mer dolt.   
 

525 90 10 - 93 7 1 

Kvinnliga missbrukare skäms mer för 
sitt missbruk.   
 

527 82 18 - 87 13 - 

Kvinnliga missbrukare har ofta större 
behov av samtalsterapi.  
 

517 36 64 1 51 49 - 

Kvinnliga missbrukare har ofta större 
behov av socialt stöd.   
 

522 39 58 3 40 57 3 

Det finns ofta fler hinder för att en 
kvinna ska söka hjälp för 
missbruksproblem.   
 

526 70 30 - 79 20 1 

Kvinnliga missbrukare har ett mindre 
socialt kontaktnät.   
 

518 16 60 24 24 56 20 

Kvinnor har en svårare problematik 
utöver missbruksproblemen.   
 

517 41 58 1 52 47 1 

Kvinnor lever ofta i en mer utsatt 
situation.   
 

528 91 9 1 93 6 1 

Kvinnor har mer nytta av gruppterapi.   
 

504 13 83 4 15 80 6 

Kvinnor har oftare haft en svår 
uppväxt.   
 

515 12 85 3 12 88 0,3  

Kvinnor har oftare blivit sexuellt 
utnyttjade.   
 

519 94 6 - 92 8 - 

Kvinnor behöver i högre utsträckning 
lära sig att umgås med personer av sitt 
eget kön.   
 

509 40 56 4 60 40 0,3 

Kvinnor är svårare att få kontakt med.   
 

519 25 66 9 35 58 7 

 
Påståendena i tabell 4.12 är ledande på så vis att respondenten styrs in på att tänka om kvinnor 
på ett visst sätt. Anledningen till frågornas utformning var att då vi upplevde att 
föreställningarna i påståendena var väl etablerade skulle det bli märkligt för respondenterna 
om ”kvinnor” i påståendena bytts ut mot ”män”. Frågornas karaktär samt att studier visat att 
respondenter har en tendens att i större utsträckning instämma än ta avstånd från påståenden 
(Wärneryd, 1993) bör hållas i minnet vid tolkningen av resultaten. Den allmänna bilden är att 
det var vanligare att instämma i påståendena om kvinnor än att påstå att det motsatta 
förhållandet, vanligare bland män, gäller. Undantaget var att personalen ansåg att kvinnliga 
missbrukare har ett mindre socialt kontaktnät. Men, för flera av påståendena (8 av 14 
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påståenden för männen och 5 av 14 för kvinnorna) svarade majoriteten att det inte var någon 
skillnad mellan könen. Det gäller framför allt påståendena att kvinnor har mer nytta av 
gruppterapi och att de oftare haft en svår uppväxt. De fem påståenden som över 70 procent 
instämde i var att kvinnors missbruk är mer dolt, att kvinnor skäms mer för sitt missbruk, att 
det finns fler hinder för att en kvinna ska söka hjälp, att kvinnor lever i en mer utsatt position 
och att kvinnor oftare blivit sexuellt utnyttjade.  
 
Männen svarade i alla fall utom två i större utsträckning än kvinnorna att det inte finns någon 
könsskillnad. De två undantagen, där män i personalen instämde i lika stor eller större 
utsträckning, var att kvinnor oftare haft en svår uppväxt och att de oftare blivit sexuellt 
utnyttjade. Störst var skillnaderna mellan könen i personalgruppen avseende påståendena om 
att kvinnliga missbrukare har större behov av samtalsterapi och att kvinnor i större 
utsträckning behöver umgås med personer av sitt eget kön.   
 
Tabell 4.13 Andel av socialtjänstpersonalen som instämde, svarade att det inte var någon skillnad eller 
svarade att de snarare tyckte att det gällde män för olika påståenden om hur det är att arbeta med 
kvinnor jämfört med män, uppdelat på personalens kön, i procent inom könen (100 % per kön och 
påstående). 
 

 Män (n=169) 
 

Kvinnor (n=384)  
Att arbeta med kvinnor 
jämfört med män 

n Instämmer Ingen 
skillnad 

 

Snarare 
tvärtom 

Instämmer Ingen 
skillnad 

Snarare 
tvärtom 

Intressantare   
 

515 11 86 4 25 70 5 

Jobbigare/mer uttröttande  
 

518 24 73 3 35 62 3 

Mer utvecklande  
 

514 11 87 2 21 77 2 

Det ställer högre krav på 
kompetens  
 

519 26 74 - 31 68 1 

 
Även avseende påståendena i tabell 4.13 om hur det är att arbeta med kvinnor jämfört med 
män var det en högre andel av personalen som instämde än som svarade att det snarare var 
tvärtom. För alla fyra påståenden svarade dock en majoritet att det inte var någon skillnad. I 
samtliga fall svarade en högre andel av männen än av kvinnorna att det inte var någon 
skillnad på att arbeta med kvinnor jämfört med att arbeta med män. Det var slutligen fler som 
tyckte att det var jobbigare/mer uttröttande och att det ställde högre krav på kompetens att 
arbeta med kvinnor än som tyckte att det var intressantare och mer utvecklande att arbeta med 
kvinnor. Resultaten i tabell 4.13 är på så vis i linje med bilden att kvinnor skulle ha mer och 
allvarligare problem. 
 
  
Sammanfattning 
 
Socialtjänstpersonalens syn på alkoholproblem kännetecknades av ett socialt synsätt samtidigt 
som oväntat många ansåg att alkoholism är en sjukdom. En majoritet ansåg att man måste 
sluta dricka helt för att bli av med sitt missbruk och när man gjort det förtjänar man särskild 
respekt. Majoriteten tyckte också att det skulle vara pinsamt att be om hjälp för sådana 
problem. Däremot var det bara ett fåtal som tyckte att alkoholister är viljesvaga och att 
drickandet är deras egen ensak. Vi såg också i avsnittet om synen på alkoholproblem att 
”alkoholism” upplevs som en sjukdom som uppstått när människor tappat kontrollen över sitt 
drickande snarare än som en medfödd sjukdom och att ”alkoholism” av många upplevs som 
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en vana som blivit ett problem. Tabell 4.5 visar också att synen att alkoholproblem främst är 
sociala problem tappade mark när det ställdes tillsammans med påståenden som betonar att 
alkoholism/alkoholberoende är en sjukdom. Däremot tyckte ungefär hälften av personalen att 
alkoholism handlar om psykologiska problem.  
 
Behandling av alkoholproblem fungerar bara om den som behandlas vill det, men det kan 
ändå vara nödvändigt att tvinga personer till behandling för deras egen skull, menade en stor 
del av personalen. Det fanns en behandlingsoptimism bland personalen, på så vis att närapå 
samtliga instämde i att det finns framgångsrika behandlingar. De flesta ansåg också att man 
bör satsa på öppenvård framför slutenvård. Trots att ”alkoholism” av många ansågs vara en 
sjukdom tyckte personalen inte att det var läkare som var bäst lämpade att behandla dessa 
problem.  
 
Personal tillhörande olika grupper, enligt den geografiska uppdelningen eller enligt 
medelinkomstnivå i kommunen/stadsdelen, hade en mycket likartad uppfattning vad gäller 
problem med alkohol- och droger samt behandling av dessa problem. Resultaten tyder på att 
socialtjänstpersonalen hade en enhetlig syn. Det är också tydligt att många instämde i olika 
påståenden som motsäger varandra. En förklaring till detta förhållande är att när nya bilder av 
exempelvis alkoholproblem fått genomslag i samhället så har dessa inte ersatt de gamla 
bilderna utan snarare lagts på de gamla (Roizen, 1977 och Room, 2001).     
 
Vidare lade socialtjänstpersonalen ansvaret, både för uppkomsten av alkoholproblemen och 
för att bli av med dem, på bäraren av problemen, även om ansvaret för uppkomsten bara 
delvis låg på denne. Det innebär att socialtjänstpersonalen hamnade mellan Brickman och 
hans kollegers (1982) moraliska modell, där individen ses som ansvarig både för uppkomsten 
av och lösningen på problemet, och deras kompensatoriska modell, där individen är ansvarig 
för att lösa problemen, men inte för uppkomsten av dem (den hjälpsökande ses dock inte som 
sjuk eller skyldig utan mer som socialt eller biologiskt drabbad). I den moraliska modellen 
består hjälpen främst av straff och belöningar, medan hjälparen i den kompensatoriska 
modellen ska erbjuda hjälp och stödja individens egna ansträngningar även om det är upp till 
individen att göra något av hjälpen. Den sistnämnda modellen tycks stämma bra överens med 
svaren på andra frågor, som frågan om tvångets nödvändighet och att behandling bara 
fungerar om individen själv vill det. Enligt Brickman m.fl. är det oundvikligt för sociala 
aktörer eller institutioner att göra antaganden om ansvar, vare sig det är medvetet eller inte.   
 
Synen på drogproblem och behandlingen av drogproblem bland personalen skiljer sig inte så 
mycket från synen på alkoholproblem, men tydligt är att drogproblem betraktas som 
allvarligare. Droganvändning ansågs i mindre utsträckning än drickande vara användarens 
egen ensak. Fler ansåg att den drogberoende personen måste sluta helt för att kunna bli av 
med sitt beroende än som ansåg det för alkohol. Den drogberoende ansågs av fler än den 
alkoholberoende behöva åka hemifrån för behandling och att satsa på öppenvård framför 
slutenvård var inte lika populärt för drogproblem som för alkoholproblem. Vidare ansågs 
drogberoende inte i lika stor utsträckning som alkoholism vara en sjukdom. Måhända hänger 
skillnaden samman med att uttrycket ”alkoholism är en sjukdom” har upprepats så många 
gånger av så många människor att det blivit en sanning (se Room, 1983). Detsamma är inte 
sant för drogberoende, varför det inte är lika lätt att instämma i ett sådant påstående. 
Drogberoende sågs av fler som ett socialt problem än alkoholism när det ställdes ihop med 
andra påståenden om vad som ligger bakom drogberoende. Men ännu fler såg drogberoende 
som en sjukdom som utvecklas när man förlorar kontrollen (tabell 4.9).       
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Vi har också sett i detta kapitel att de uppfattningar som förekommer i samhället gällande 
kvinnor som har problem med alkohol eller droger i förhållande till män med motsvarande 
problem bekräftades av socialtjänstpersonalen9. Kvinnor och män ansågs ha olika behov, de 
ansågs behöva behandlas åtskilda och de ansågs kunna lära sig saker av varandra om de 
behandlas tillsammans. Kvinnor är mer socialt utslagna, deras missbruk är ofta mer dolt, de 
skäms mer för sitt missbruk, det finns fler hinder för att en kvinna ska söka hjälp för 
missbruksproblem, kvinnor lever ofta i en mer utsatt situation än män och har oftare blivit 
sexuellt utnyttjade, enligt en majoritet av personalen. Många instämde också i att kvinnor har 
en svårare problematik utöver missbruksproblemen, att de i större utsträckning behöver lära 
sig att umgås med personer av sitt eget kön, att de ofta har större behov av socialt stöd och 
samtalsterapi, men för dessa påståenden svarade ungefär hälften av respondenterna att det inte 
var någon skillnad mellan könen. 
 
Vidare upplevdes arbetet med kvinnor av de flesta inte som särskilt skilt från arbetet med män 
även om färre instämde i de mer positiva omdömena, som att det är intressantare eller mer 
utvecklande att jobba med kvinnor, än i de mer negativa omdömena som att det är svårare 
eller jobbigare. Något som är värt att notera är att kvinnor i personalen tycktes uppleva större 
skillnader mellan män och kvinnor än vad männen i personalen gjorde.    

                                                           
9 Försiktighet skulle dock iakttas vi tolkningen av dessa resultat med tanke på frågornas ledande karaktär. 
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5. Prioriteringar inom missbrukarvården 
 
Kapitel 5 handlar om personalens syn på bemötandet av olika klientgruppers behov av vård, 
hur prioriteringar görs och borde göras mellan olika grupper av klienter. Vissa klientgrupper 
upplevs kräva extra mycket omvårdnad, medan andra grupper har mindre problem och 
möjligheterna att lösa dessa ter sig lättare. Vi har frågat personalen inom socialtjänsten om de 
anser att olika klientgrupper får den vård de behöver, om de nu prioriteras i förhållande till 
andra klientgrupper och om de borde prioriteras framför andra klientgrupper. Frågor om 
prioriteringar är svåra att besvara vilket märks genom att det är fler än för de flesta andra 
frågor som valt att inte besvara frågorna. Majoriteten (82-86%) har dock valt att ta ställning. 
Det kan i flera kommuner/stadsdelar ha varit en fråga som enheterna tvingats ta ställning till i 
samband med neddragna resurser. För alla tre frågor och för samtliga 11 klientgrupper 
ombads personalen svara ”ja” eller ”nej”.  
 
Tabell 5.1 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika grupper får den vård de behöver, 
uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  

 
 
Grupp 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa  
+ uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB Förorter  
Norr 

Förorter  
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Invandrare  
 

520 46 29 28 34 25 33 46 34 

Kvinnor  
 

510 46 40 36 34 17 33 58 35 

Män   
 

508 34 46 49 59 63 52 24 49 

Missbrukare med barn   
 

498 52 52 39 31 20 33 51 38 

Personer som missbrukat 
länge 
 

507 51 30 33 22 26 31 43 33 

Psykiskt sjuka missbrukare  
 

513 30 6 6 13 8 11 21 13 

Socialt integrerade 
missbrukare  
 

499 75 68 71 55 40 57 69 60 

Ungdomar   
 

485 48 38 30 28 18 29 37 32 

Tunga missbrukare  
 

505 46 30 28 17 17 25 47 29 

Motiverade missbrukare   
 

508 77 69 60 51 40 58 81 60 

Personer som nyligen 
börjat missbruka   
 

503 62 41 46 40 25 30 46 39 

 
Av tabell 5.1 framgår att det förekommer stora variationer mellan olika grupper av enheter i 
hur personalen ser på om olika klientgrupper får den vård de behöver. ”Socialt integrerade 
missbrukare” och ”motiverade missbrukare” är de två grupper som flest respondenter (60%) 
ansåg fick den vård de behövde. Övriga klientgrupper ansåg mellan 30 och 50 procent av 
respondenterna fick den vård de behövde med undantaget av de ”psykiskt sjuka 
missbrukarna”, vilka enbart 13 procent av personalen ansåg fick tillräckligt med vård. 
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Överlag var det de kanske mer ”svårvårdade” grupperna, som ”tunga missbrukare”, ”personer 
som missbrukat länge”, men även den socialt uppmärksammade gruppen ”ungdomar” som 
personalen i mindre utsträckning ansåg fick den vård de behövde. ”Män” ansågs i större 
utsträckning än ”kvinnor” få den vård de behövde.  
 
Personalen på enheter som i tabellen grupperats efter geografisk tillhörighet (Stockholms stad 
samt förorterna) ansåg i större utsträckning än övriga personalgrupper att de olika 
klientkategorierna fick den vård de behövde. En förklaring kan vara att dessa enheter, till 
skillnad från HVB och Maria ungdom, har ansvar för hela befolkningen (inklusive de listade 
grupperna i tabellen) i deras upptagningsområde. Dels kan de i större utsträckning tänkas ha 
en bild av att grupperna faktiskt får den vård de behöver, dels kan ett nej-svar innebära ett 
misslyckande för dem själva. HVB-hemmen skiljde ut sig, och i vissa fall även Maria 
ungdom, som den enhet där personalen i minst utsträckning svarade ja på om de olika 
grupperna fick den vård de behövde. Det enda undantaget, där personalen på HVB-hemmen 
och Maria ungdom låg högst i andel ja-svarande och personalen i norra Stockholms stad samt 
de södra förorterna låg lägst, gällde gruppen ”män”.   
 
Medelinkomsten i kommunen/stadsdelen hade, kanske något förvånande, ingen tydlig 
betydelse för om personalen ansåg att de olika klientgrupperna fick den vård de behövde. För 
en stor del av klientgrupperna var det personalen i låginkomstkommunerna som i störst 
utsträckning svarade att de fick den vård de behövde, vilket snarast går emot vad man kunde 
förvänta sig om kommunens ekonomi hade haft någon betydelse.  
 
Tabell 5.2 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika grupper prioriteras nu i 
förhållande till andra grupper, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet 

 
 

 
 
Grupp 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa  
+ uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB Förorter  
Norr 

Förorter  
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Invandrare  
 

494 - 4 5 4 6 4 3 4 

Kvinnor  
 

492 15 20 18 9 20 14 8 16 

Män   
 

479 23 16 23 15 24 16 11 19 

Missbrukare med barn   
 

475 51 65 49 29 32 48 68 48 

Personer som missbrukat 
länge 
 

473 7 7 12 4 6 8 6 7 

Psykiskt sjuka missbrukare  
 

484 25 8 11 10 15 11 14 13 

Socialt integrerade 
missbrukare  
 

476 21 15 44 12 22 24 17 22 

Ungdomar   
 

472 71 72 55 39 35 61 69 57 

Tunga missbrukare  
 

477 12 15 18 8 8 11 19 12 

Motiverade missbrukare   
 

486 40 54 57 29 42 50 42 46 

Personer som nyligen 
börjat missbruka   
 

480 40 35 35 29 25 18 32 29 

 
När det gäller vilka grupper som personalen ansåg prioriterades framför andra (tabell 5.2) ser 
fördelningarna något annorlunda ut jämfört med svaren på frågan om vilka de ansåg får den 
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vård de behöver (tabell 5.1). De tre grupper som flest respondenter ansåg prioriterades var 
”ungdomar”, ”missbrukare med barn” och ”motiverade missbrukare”. Återigen hamnar de 
grupper som kan tänkas ha de största problemen, ”personer som missbrukat länge”, ”tunga 
missbrukare” och ”psykiskt sjuka missbrukare” i botten på listan över personalandel som 
svarade att grupperna prioriterades. Gruppen ”invandrare” hade dock den allra lägsta andelen 
(4%) respondenter som svarade ”ja” på frågan om huruvida de prioriteras.   
 
Skillnaderna mellan personalgrupperna är för denna fråga inte lika stora som för frågan om 
olika klientgrupper får den vård de behöver. För grupperna ”missbrukare med barn” och 
”ungdomar” märks dock samma tendens som för de flesta grupper i tabell 5.1, nämligen att 
personalen i Stockholms stad och i de södra förorterna i avsevärt större utsträckning än 
personalen på HVB-hemmen och Maria ungdom svarade ”ja” på frågan om de prioriteras. I 
övrigt noteras att personalen på Enheten för hemlösa hade den högsta andelen som ansåg att 
”socialt integrerade missbrukare” och ”motiverade missbrukare” prioriteras framför andra 
grupper. Det är intressant med tanke på att åtminstone den förstanämnda gruppen inte tillhör 
enhetens klientgrupp. I frågan om vilka grupper som prioriteras märktes inga större skillnader 
mellan personalens uppfattning om män och deras uppfattning om kvinnor. 
 
Medelinkomsten i kommunen/stadsdelen syntes inte ha någon tydlig relevans för personalens 
uppfattning om hur olika grupper prioriterades framför andra. 
 
Tabell 5.3 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika grupper borde prioriteras framför 
andra grupper, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  

 
 
Grupp 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa  
+ uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB Förorter  
Norr 

Förorter  
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Invandrare  
 

488 19 21 27 32 26 20 16 23 

Kvinnor  
 

487 46 42 47 39 54 37 30 43 

Män   
 

474 3 8 12 6 9 4 - 6 

Missbrukare med barn   
 

491 90 88 76 90 89 88 82 87 

Personer som missbrukat 
länge 
 

470 16 23 37 35 29 12 14 22 

Psykiskt sjuka missbrukare  
 

491 65 66 72 68 80 65 54 68 

Socialt integrerade 
missbrukare  
 

477 16 16 14 8 22 17 9 16 

Ungdomar   
 

480 90 96 89 92 87 92 91 91 

Tunga missbrukare  
 

474 37 41 33 37 43 22 32 34 

Motiverade missbrukare   
 

484 61 65 35 57 69 65 61 61 

Personer som nyligen 
börjat missbruka   
 

490 65 75 72 74 79 77 69 74 
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”Ungdomar” var, enligt tabell 5.3, den grupp som flest respondenter ansåg borde prioriteras, 
tätt följda av ”missbrukare med barn” och ”personer som nyligen börjat missbruka”. Men 
även ”psykiskt sjuka missbrukare” och ”motiverade missbrukare” tyckte majoriteten borde 
prioriteras. Något som kan tyckas märkligt var att 43 procent tyckte att ”kvinnor” borde 
prioriteras medan enbart 6 procent tyckte att ”män” borde prioriteras framför andra grupper. 
Frågan är om man väger in sin syn på problem som är mer förknippade med kvinnor än med 
män10 eller om man kan ha missuppfattat frågan till att gälla prioriteringar i förhållande till 
hur det ser ut i nuläget. Annars är det knappast etiskt försvarbart att prioritera en person/grupp 
framför en annan enbart p.g.a. att de har olika kön. Å andra sidan innebär alla 
ställningstaganden i denna fråga att man uttrycker att en grupp människor är viktigare än en 
annan. Två grupper, en som kan förväntas ha stora problem och en som kan antas ha 
förhållandevis små problem, tillhörde dem som relativt få tyckte borde prioriteras. Det gällde 
”personer som missbrukat länge” och ”socialt integrerade missbrukare”. Även gruppen ”tunga 
missbrukare” tillhörde de lågprioriterade, liksom gruppen ”invandrare”.  
 
Personalen på Enheten för hemlösa var den grupp som skiljde ut sig mest avseende synen på 
vilka prioriteringar som borde göras. De ansåg i mindre utsträckning än övriga att grupper 
som ”missbrukare med barn” och ”motiverade missbrukare” skulle prioriteras medan de i 
större utsträckning än övriga ansåg att ”personer som missbrukat länge” skulle prioriteras. 
Eventuellt kan det förklaras av att personalen på Enheten för hemlösa arbetar med de grupper 
som är mer marginaliserade än personalen på övriga enheter. 
 
Tabell 5.4 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika grupper borde prioriteras framför 
andra grupper, uppdelat på kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst, i procent. 
 
  Kommunerna/stadsdelarnas medelinkomst  

 

Grupp  
n 

Låg inkomst 
 

Medelhög 
inkomst 

 

Hög 
 inkomst 

Total 

Invandrare   
 

488 23 19 17 23 

Kvinnor   
 

487 36 39 44 43 

Män   
 

474 6 4 3 6 

Missbrukare med barn  
 

491 90 88 84 87 

Personer som missbrukat länge   
 

470 22 12 18 22 

Psykiskt sjuka missbrukare   
 

491 68 66 52 68 

Socialt integrerade missbrukare   
 

477 20 14 13 16 

Ungdomar  
 

480 94 93 88 91 

Tunga missbrukare   
 

474 41 26 30 34 

Motiverade missbrukare  
 

484 71 65 51 61 

Personer som nyligen börjat missbruka   
 

490 80 75 57 74 

 
För frågan om vilka som borde prioriteras i missbrukarvården redovisas i tabell 5.4 
fördelningen av andel ja-svar även för uppdelningen enligt medelinkomst i 

                                                           
10 Vi har t.ex. i kapitel 4 sett att personalen ansåg att kvinnor i högre utsträckning än män lever i en utsatt 
situation. 
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kommunen/stadsdelen eftersom det går att se tydliga trender. För alla grupper utom 
”kvinnor”, ”personer som missbrukat länge” och ”tunga missbrukare” gällde att ju lägre 
medelinkomst i kommunen desto högre andel av personalen ansåg att de borde prioriteras. 
Personalen i låginkomstkommuner ville även i större utsträckning än de två andra grupperna 
prioritera gruppen ”tunga missbrukare”.  
 
 
Sammanfattning 
 
Hur man ska fördela sina resurser för missbrukarvård inom en kommun tillhör en av de 
svåraste och viktigaste frågorna. Ska man prioritera dem som har störst chans att lyckas i sin 
rehabilitering, dem som har störst behov av vård eller ska man undvika att göra prioriteringar 
genom att satsa mindre på alla grupper vid en nedskärning av budgeten? Kommunen har 
enligt lag ansvar för alla medborgare i kommunen, men likväl kan särskilda satsningar på 
vissa grupper göras. I kapitel 5 har fokus varit på om olika klientgruppers behov uppfylls på 
ett tillfredsställande sätt samt hur prioriteringar görs och borde göras. Vi tar inte ställning till 
hur personalen bedömt ”får den vård de behöver” i termer av faktiska resurser eller vilka typer 
av insatser som är aktuella för olika grupper.  
 
I kapitel 5 har vi sett att ”socialt etablerade missbrukare” och ”motiverade missbrukare” 
tillhör de grupper som flest ansåg fick den vård de behöver medan andelen av personalen som 
ansåg att övriga grupper fick behövlig vård är under hälften. ”Psykiskt sjuka missbrukare” var 
den grupp som i minst utsträckning fick tillräckligt med vård enligt personalen. Däremot 
ansågs ”ungdomar”, ”missbrukare med barn” och ”motiverade missbrukare” tillhöra de 
grupper som i störst utsträckning prioriterades i nuläget. Samma grupper ingår bland dem som 
högst andel svarade att de tyckte borde prioriteras framför andra. 
 
Slutsatsen utifrån personalens uppfattning när det gäller ”ungdomar” är att de prioriteras, 
borde prioriteras, men ändå har behov av mer vård än vad de får. Bilden av de ”motiverade 
missbrukarna” påminner om den av ”ungdomarna” på så vis att det av personalen anses vara 
en prioriterad grupp och majoriteten också ansåg att de borde prioriteras (det gällde dock 
”ungdomar” i större utsträckning). Däremot får ”motiverade missbrukare” i avsevärt större 
utsträckning den vård de behöver, enligt personalen. ”Personer som nyligen börjat missbruka” 
skulle kunna ses som en grupp som innehåller mycket ungdomar, de har oftare mer nyligen 
börjat än äldre, men trots det är de ingen högprioriterad grupp även om de borde vara det 
enligt personalen. De ligger vidare i en slags mellannivå när det gäller andelen som ansåg att 
de fick den vård de behövde. Resultaten tyder på att det inte handlar om att vissa grupper är 
mer ”lättvårdade” om de prioriteras eller inte, utan ålder tycks ha en större betydelse. 
Personalen vill värna om ungdomar och barn (se även fördelningen för ”missbrukare med 
barn”). 
 
”Psykiskt sjuka missbrukare” är en grupp som inte får tillräckligt med vård, som inte 
prioriteras men som många ansåg borde prioriteras i större utsträckning. ”Tunga 
missbrukare”, ”personer som missbrukat länge” och även ”invandrare” är grupper som enbart 
runt 30 procent ansåg får den vård de behöver. De ansågs heller inte prioriteras och de kom 
långt ner på listan över grupper som borde prioriteras. Den här trenden att de som kanske 
utgör den mest utsatta gruppen av personer med alkohol- och/eller drogproblem, de ”tunga 
missbrukarna” som ”missbrukat länge”, inte prioriteras stämmer väl överens med Järvinens 
(2002) beskrivning av utvecklingen i Danmark. Järvinen menar att man i Danmark gått från 
ett humanistiskt förhållningssätt gentemot personer med denna typ av problem till att allt mer 
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moralisera och enbart satsa på dem som är ”motiverade”. Samhället delar, enligt Järvinen, upp 
missbrukarna i grupperna ”motiverad” eller ”omotiverad” och för de som klassas som 
omotiverade erbjuds ingen hjälp. I själva verket, menar Järvinen, kan motivationsnivån 
variera på en skala från dag till dag och är inget som bör ligga tillgrund för beslut om vård ska 
ges. Om hennes bild stämmer, och gör det även för utvecklingen i Sverige, finns det 
anledning till oro och betänksamhet över att vi riskerar att ytterligare marginalisera redan 
utsatta grupper. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (1998) fanns dock större anledning att 
oroa sig för ”de yngre missbrukarna” som man menade fick ”mindre vård”, medan de 
förändringar som skett inom missbrukarvården under 90-talet11 inte bedömdes ha drabbat 
”gruppen äldre, socialt och fysiskt nedgångna missbrukare”. 
 
Slutligen verkade socialtjänstpersonalen anse att männen i större utsträckning än kvinnorna 
fick den vård de behövde, trots att de inte prioriterades i avsevärt större utsträckning. Däremot 
var det kvinnorna som personalen ansåg borde prioriteras i mycket större utsträckning än 
männen. Dessa resultat kan tyda på att personalen ansåg att kvinnor hade större behov av 
vård. Det kan i sin tur utgöra en förklaring till varför personalen svarade att kvinnor borde 
prioriteras framför andra i större utsträckning än män.    
 

                                                           
11 Tvångsvård ersattes till viss del av öppenvård och frivillig institutionsvård på den lokala nivån. 
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6. Uppfattning om klientgruppen 
 
Personalen fick ett antal frågor som handlade om klientgruppen, vilka klienter man tar emot, 
varför klienterna kommer till dem och vad klienterna vill få ut av vården. Svaren kan 
tillsammans med klienternas svar på frågor om varför de kom till enheten och vad de vill få ut 
av vården ge en uppfattning av hur personer kommer till behandling och hur samstämmig syn 
personal och klienter har. I denna rapport presenteras dock enbart personalens bild.   
 
 
Vilka grupper tas emot på enheten? 
 
För att få reda på hur öppna olika enheter är för olika klientgrupper tillfrågades personalen om 
ett antal mer eller mindre problematiska/svåra grupper tas emot eller inte. Dessa frågor 
ställdes även vid intervjuer med chefer inom socialtjänsten (se del g i kapitel 2). För dem som 
ville svara att gruppen inte tas emot fanns två alternativ: ”tas inte emot enligt gällande regler” 
och ”tas inte emot p.g.a. resursbrist”. Andelen som kryssat för de tre olika alternativen 
redovisas i olika tabeller. Socialtjänsten har ansvar för samtliga medborgare i kommunen men 
trots det finns det vissa grupper som en del av personalen svarade att de inte tar emot.  
 
Tabell 6.1 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika klientgrupper inte tas emot enligt 
gällande regler på enheten, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  

 
Klienter som… 

 Sthlm 
stad - 
Norra 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+ 

uppsök. 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
…är berusade eller 
narkotikapåverkade   
 

546 24 31 37 5 77 61 54 45 

…inte beställt tid   
 

544 7 12 14 5 66 27 10 24 

…inte klarar av ett 
terapeutiskt samtal   
 

547 - 2 4 2 12 2 5 4 

…inte är eniga med 
behandlingsideologi.   
 

544 - 4 2 2 24 6 2 7 

…är aggressiva.   
 

541 40 35 27 9 52 45 52 39 

…har psykiska problem 
utöver missbruksproblemen.   
 

556 - - 2 - 6 2 5 2 

…haft långvariga och svåra 
missbruksproblem.   
 

558 - - 2 - 3 1 - 1 

…inte talar svenska.   
 

554 - - 2 2 7 3 - 2 

…är omotiverade.   
 

556 3 4 4 2 13 10 5 7 

…misskött sig på enheten 
tidigare.   
 

549 15 9 11 17 19 14 5 14 

…bara kan komma på 
kvällar/helger.   
 

543 16 18 28 3 59 17 10 23 

…inte vill sluta helt med 
alkohol eller droger.   
 

556 3 5 8 - 24 14 7 10 

…inte remitterats hit från 
annan enhet/myndighet.   
 

550 8 9 15 - 71 21 - 22 
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Få svarade att personer som inte klarar av ett terapeutiskt samtal, klienter som haft långa och 
svåra missbruksproblem, klienter som har psykiska problem utöver missbruksproblemen samt 
klienter som inte talar svenska inte tas emot enligt reglerna. Den grupp som flest respondenter 
(45%) svarade att de inte tar emot enligt gällande regler var klienter som är berusade eller 
narkotikapåverkade. Stora skillnader mellan olika grupper av enheter förekommer i tabell 6.1. 
Medan 77 procent av HVB-personalen menade att denna grupp inte tas emot var motsvarande 
andel på Maria ungdom enbart 5 procent. Resultaten är inte oväntade med tanke på att Maria 
ungdom tar emot klienter akut och HVB-hemmen oftast kräver att klienterna avgiftats innan 
de anländer. Även personalen i olika kommuner verkade ha olika policy avseende denna 
grupp, vilket är mer förvånande. Över hälften av personalen i förorterna svarade att de inte tas 
emot medan snarare runt en fjärdedel av personalen inom Stockholms stad svarade detsamma.  
 
Föga förvånande måste man på HVB-hemmen i större utsträckning ha beställt en tid för att få 
komma medan det inte tycktes lika viktigt på övriga enheter. Desto fler var restriktiva mot 
aggressiva klienter och det gällde särskilt personalen på HVB-hemmen och i de norra och 
södra förorterna. Klienter som bara kan komma på kvällar och helger togs av förklarliga skäl 
inte emot på HVB-hemmen men även på Enheten för hemlösa svarade över en fjärdedel av 
personalen att så var fallet. En stor del av personalen på HVB-hemmen svarade att de som 
inte remitterats från en annan enhet inte tas emot, medan ingen svarade på det viset på Maria 
ungdom eller i de södra förorterna.   
 
De som överlag tycktes mest restriktiva med vilka som enligt reglerna tas emot var personalen 
på HVB-hemmen. Minst restriktiv var personalen på Maria ungdom.  
 
Tabell 6.2 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika klientgrupper inte tas emot enligt 
gällande regler på enheten, uppdelat på kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst, i procent. 
 
 
 
 

 Kommunerna/stadsdelarnas 
medelinkomst 

 
 

Klienter som…  
n 

Låg  
Inkomst 

 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 

…är berusade eller narkotikapåverkade   
 

546 32 51 43 45 

…inte beställt tid   
 

544 6 21 19 24 

…inte klarar av ett terapeutiskt samtal   
 

547 3 1 2 4 

…inte är eniga med behandlingsideologi.   
 

544 3 2 8 7 

…är aggressiva.   
 

541 39 45 38 39 

…har psykiska problem utöver missbruksproblemen.   
 

556 2 1 2 2 

…haft långvariga och svåra missbruksproblem.   
 

558 - - 2 1 

…inte talar svenska.   
 

554 - 2 2 2 

…är omotiverade.   
 

556 5 5 10 7 

…misskött sig på enheten tidigare.  
 

549 7 15 11 14 

…bara kan komma på kvällar/helger.   
 

543 14 19 12 23 

…inte vill sluta helt med alkohol eller droger.   
 

556 6 7 15 10 

…inte remitterats hit från annan enhet/myndighet.   
 

550 12 10 22 22 
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Generellt sett var det en lägre andel av personalen i låginkomstkommuner som uppgav att de 
inte tog emot klientgrupper än av personalen i medel och höginkomstkommuner. I fallen med 
klienter som är berusade eller narkotikapåverkade och klienter som inte beställt tid var det 
relativt stora skillnader i denna riktning.  
 
Tabell 6.3 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att det inte finns resurser att ta emot olika 
klientgrupper på enheten, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet 

 
 

 
Klienter som… 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+ 

uppsök. 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
…är berusade eller 
narkotikapåverkade   
 

546 1 2 - - 5 5 5 3 

…inte beställt tid   
 

544 10 10 6 3 13 18 32 13 

…inte klarar av ett 
terapeutiskt samtal   
 

547 5 5 - 3 11 5 12 6 

…inte är eniga med 
behandlingsideologi.   
 

544 5 1 - 3 12 3 5 5 

…är aggressiva.   
 

541 11 9 14 10 20 6 5 11 

…har psykiska problem 
utöver missbruksproblemen.   
 

556 4 1 2 3 9 6 5 5 

…haft långvariga och svåra 
missbruksproblem.   
 

558 - 1 - 2 2 1 - 1 

…inte talar svenska.   
 

554 8 7 8 - 29 8 5 11 

…är omotiverade.   
 

556 3 5 - - 9 4 - 4 

…misskött sig på enheten 
tidigare.   
 

549 5 4 4 7 5 1 - 4 

…bara kan komma på 
kvällar/helger.   
 

543 61 64 45 14 17 27 38 37 

…inte vill sluta helt med 
alkohol eller droger.   
 

556 4 6 - - 10 3 7 5 

…inte remitterats hit från 
annan enhet/myndighet.   
 

550 3 2 - - 6 2 2 2 

 
Överlag var det få som svarade att det inte fanns resurser att ta emot olika grupper av klienter, 
men avseende klienter som bara kan komma på kvällar och helger gav ändå 37 procent det 
svaret. Framför allt var det en hög andel av personalen i Stockholms stads stadsdelar som 
svarade så. Förutom på frågan om klienter som inte beställt tid, där personalen i södra 
förorterna i störst utsträckning svarade att de inte hade resurser att ta emot dessa, var det 
återigen för de flesta grupper HVB-personalen som i störst utsträckning svarat att de inte tas 
emot p.g.a. bristande resurser.  
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Tabell 6.4 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att det inte finns resurser att ta emot olika 
klientgrupper på enheten, uppdelat på kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst, i procent. 
 
 
 
 

 Kommunerna/stadsdelarnas 
medelinkomst 

 
 

Klienter som…  
n 

Låg  
Inkomst 

 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 

…är berusade eller narkotikapåverkade   
 

546 3 5 2 3 

…inte beställt tid   
 

544 17 17 11 13 

…inte klarar av ett terapeutiskt samtal   
 

547 4 7 5 6 

…inte är eniga med behandlingsideologi.   
 

544 2 4 3 5 

…är aggressiva.   
 

541 7 8 8 11 

…har psykiska problem utöver missbruksproblemen.   
 

556 4 5 3 5 

…haft långvariga och svåra missbruksproblem.   
 

558 - 1 - 1 

…inte talar svenska.   
 

554 7 8 8 11 

…är omotiverade.   
 

556 2 3 5 4 

…misskött sig på enheten tidigare.  
 

549 - 3 5 4 

…bara kan komma på kvällar/helger.   
 

543 61 34 50 37 

…inte vill sluta helt med alkohol eller droger.   
 

556 3 5 5 5 

…inte remitterats hit från annan enhet/myndighet.   
 

550 2 2 3 2 

 
Är det någonstans man kan tänka sig att kommunens ekonomi ska spela in i hur personalen 
svarar så gäller det vilka/hur många grupper man inte har resurser att ta emot. Någon sådan 
entydig bild ges dock inte i tabell 6.4. Det enda fallet där kommunerna med lägst 
medelinkomst hade en avsevärt högre andel som svarade att de inte har resurser att ta emot 
gruppen gällde klienter som bara kan komma på kvällar/helger. För övrigt är det mycket få 
skillnader mellan personal från kommuner med skilda medelinkomster. 
 



 

 

45

 

Tabell 6.5 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika klientgrupper tas emot på 
enheten, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  

 
Klienter som… 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+ 

uppsök. 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
…är berusade eller 
narkotikapåverkade   
 

546 75 66 64 95 18 34 42 52 

…inte beställt tid   
 

544 84 78 81 92 21 55 59 63 

…inte klarar av ett 
terapeutiskt samtal   
 

547 95 93 96 95 77 94 83 90 

…inte är eniga med 
behandlingsideologi.   
 

544 95 95 98 95 64 91 93 89 

…är aggressiva.   
 

541 50 56 60 81 29 49 43 51 

…har psykiska problem 
utöver missbruksproblemen.   
 

556 96 99 96 97 85 93 91 93 

…haft långvariga och svåra 
missbruksproblem.   
 

558 100 99 98 98 95 99 100 98 

…inte talar svenska.   
 

554 92 93 91 98 64 89 95 87 

…är omotiverade.   
 

556 95 92 96 98 79 86 95 90 

…misskött sig på enheten 
tidigare.   
 

549 80 87 85 76 76 85 95 83 

…bara kan komma på 
kvällar/helger.   
 

543 23 19 28 83 25 56 52 40 

…inte vill sluta helt med 
alkohol eller droger.   
 

556 93 90 93 100 66 83 86 85 

…inte remitterats hit från 
annan enhet/myndighet.   
 

550 89 88 85 100 23 77 98 76 

 
Givetvis speglar siffrorna i tabell 6.5 de siffror som redovisats i tabell 6.1 och 6.3 på så vis att 
om man subtraherar summan av siffrorna i de två tabellerna från 100 får man siffrorna i denna 
tabell. Här ges ändå en kort beskrivning av huvudresultaten i tabell 6.5. Det var fyra 
klientgrupper som under 70 procent svarade att de tog emot och det gällde påverkade klienter, 
de som inte beställt tid, aggressiva klienter och klienter som bara kan komma på kvällar och 
helger. HVB-personalen hade den lägsta andelen för alla grupper och det är mellan dem och 
övriga enheter som de mest markanta skillnaderna syns. Maria ungdom hade för en stor del av 
klientgrupperna den högsta andelen som svarade att de tas emot. Mellan 
stadsdelarna/kommunerna märks inga stora skillnader, det mest markanta är att klienter i de 
södra och norra förorterna i större utsträckning tycktes kunna tas emot på kvällar och helger.     
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Tabell 6.6 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att olika klientgrupper tas emot på 
enheten, uppdelat på kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst, i procent. 
 
 
 

 Kommunerna/stadsdelarnas 
medelinkomst 

 
 
 

Klienter som…  
n 

Låg  
inkomst 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 

…är berusade eller narkotikapåverkade   
 

546 65 45 55 52 

…inte beställt tid   
 

544 77 62 71 63 

…inte klarar av ett terapeutiskt samtal   
 

547 93 92 94 90 

…inte är eniga med behandlingsideologi.   
 

544 95 94 90 89 

…är aggressiva.   
 

541 54 47 55 51 

…har psykiska problem utöver missbruksproblemen.   
 

556 94 95 96 93 

…haft långvariga och svåra missbruksproblem.   
 

558 100 99 99 98 

…inte talar svenska.   
 

554 93 91 91 87 

…är omotiverade.   
 

556 93 91 85 90 

…misskött sig på enheten tidigare.  
 

549 93 82 85 83 

…bara kan komma på kvällar/helger.   
 

543 25 47 38 40 

…inte vill sluta helt med alkohol eller droger.   
 

556 91 88 80 85 

…inte remitterats hit från annan enhet/myndighet.   
 

550 87 89 75 76 

 
Återigen märks inga tydliga tendenser avseende medelinkomst i kommunen bortsett från att 
låginkomstkommunerna i högre eller samma utsträckning verkade ta emot alla grupper utom 
dem som bara kan komma på kvällar och helger.   
 
 
Uppfattning om varför klienterna påbörjade vård 
 
De klienter och patienter som intervjuats inom projektet fick frågan om hur och varför de kom 
till behandling och vilka förväntningar de hade, men det är också intressant och viktigt att få 
personalens syn på hur det går till när en klient tar kontakt med dem. Det kan dels ge en annan 
bild av hur det går till, men det kan också ge en bild av hur personalen ser på sina klienter. I 
tabellerna redovisas andelen av personalen som svarade att påståendena gällde ”de flesta” 
eller ”en del” klienter. I texten beskrivs även hur vanligt det var att personalen svarade att 
påståendena gällde ”de flesta” och ”inga” klienter. 
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Tabell 6.7 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att påståenden om varför klienter kommer 
till enheten gäller ”de flesta” eller ”en del” av deras klienter, uppdelat på enheternas geografiska 
tillhörighet, i procent.  
 
  Enhetens geografiska tillhörighet 

 

 

 
Påståenden om varför 
klienterna kommer 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad –
Södra 

Hemlösa 
+uppsök. 

 

Maria 
ungdom

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
De vill få praktisk hjälp med det 
dagliga livet.   
 

552 68 72 90 48 83 61 74 70 

Polisen eller annan myndighet för 
hit dem eller tvingar dem att 
komma.   
 

552 42 34 14 92 21 32 39 37 

De känner att det är dags att göra 
något åt sitt drickande eller 
drogmissbruk.   
 

558 93 91 86 97 83 85 93 89 

De vill få hjälp med att göra sina 
liv lugnare och mer givande.   
 

558 77 71 79 74 87 77 82 78 

Någon de bryr sig om säger att de 
är tvungna att söka hjälp om de 
skall fortsätta hålla 
kontakt/träffas.   
 

561 61 61 40 80 41 71 75 61 

De vill att någon professionell ska 
fastställa att de inte har något 
problem.   
 

560 13 12 6 34 8 4 9 11 

De vill få lite andrum, 
livssituationen har blivit för 
komplicerad.   
 

556 71 57 87 70 80 66 72 71 

De blir tillsagda att komma för att 
inte förlora sitt socialbidrag.   
 

560 79 79 41 23 31 57 73 55 

De blir tillsagda att komma för att 
undvika fängelse eller annan 
påföljd.   
 

555 40 38 18 39 31 24 39 32 

De blir tillsagda att komma för att 
få behålla sitt jobb.   
 

556 28 27 4 23 10 25 27 21 

De vill vila upp sig efter att under 
en längre tid inte mått bra.   
 

553 42 39 61 48 56 35 44 45 

De vill undvika att bli 
tvångsomhändertagna enligt 
LVM.   
 

555 50 52 47 53 46 35 46 46 

De blir varnade att de kommer att 
förlora vårdnaden om sitt/sina 
barn om de inte påbörjar 
behandling.   

548 30 22 14 7 11 28 34 21 

 
De tre påståenden som flest respondenter (över 70%) svarade att de gällde de flesta eller en 
del klienter var; ”De känner att det är dags att göra något åt sitt drickande eller drogbruk.”, 
”De vill få hjälp med att göra sina liv lugnare och mer givande.” och ”De vill få lite andrum, 
livssituationen har blivit för komplicerad.” Att just dessa påståenden fick mest stöd tyder på 
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att personalen trots allt var optimistiska när det gällde sina klienters inställning till att göra 
något åt sin situation. Det visas också i att de påståenden som fick minst stöd var de där 
klienterna är mer passiva: ”De vill att någon professionell ska fastställa att de inte har något 
problem.”, ”De blir tillsagda att komma för att få behålla sitt jobb.” och ”De blir varnade att 
… förlora vårdnaden om sina barn…”. De två sistnämnda påståendena innebär att klienterna 
kommer till vård för att de hotats med negativa konsekvenser. Det finns även andra 
påståenden där något slags hot finns inbakat som fler respondenter trodde gällde för en del 
eller de flesta klienter, som ”De blir tillsagda att komma för att inte förlora sitt socialbidrag” 
(55%) och ”De vill undvika att bli tvångsomhändertagna enligt LVM.” (46%). Att påståenden 
som ”De vill få lite andrum…” fick så många instämmande kan även tyda på att klienterna 
inte kommer till socialtjänsten förrän det gått så långt att de inte klarar sig själva. 
 
Svaren skiljer sig en hel del åt mellan olika grupper av enheter. Medan personalen på Enheten 
för hemlösa främst trodde att deras klienter vill få praktisk hjälp ansåg personalen på Maria 
ungdom i avsevärt större utsträckning än övrig personal att deras klienter kommer för att 
polisen eller någon annan myndighet tvingar dem. Personalen på Enheten för hemlösa hade i 
regel en lägre andel som svarade att deras klienter kom till dem p.g.a. yttre påtryckningar. De 
fyra geografibestämda grupperna av personal (främst från olika socialkontor) svarade i större 
utsträckning (ca. 57-79%) än andra att deras klienter kom för att de blivit tillsagda att komma 
för att inte förlora sitt socialbidrag. Det visar att denna typ av hot förekommer på 
socialkontoren.  
 
För de flesta påståendena var det under 10 procent som svarade att de gällde de flesta 
klienterna. Det var alltså betydligt vanligare för alla påståenden att personalen svarade att de 
gällde för en del klienter. För de påståenden som en stor majoritet svarade att de gällde för de 
flesta eller en del dock var andelen som tyckte att de gällde de flesta något högre. Exempelvis 
svarade 36 respektive 30 procent att påståendena ”De känner att det är dags att göra något åt 
sitt drickande eller drogbruk.” och ”De vill få hjälp med att göra sina liv lugnare och mer 
givande.” gällde för de flesta. Att klienterna kommer för att ”De vill få praktisk hjälp med det 
dagliga livet.” ansåg 23 procent av personalen gällde de flesta.  
 
Det förekommer en del skillnader mellan enheterna i andelen av personalen som instämde i 
att dessa påståenden gällde de flesta. Medan bara 14 procent av personalen på Enheten för 
hemlösa och 20 procent av personalen på Maria ungdom svarade att de flesta klienter kom för 
att ”De känner att det är dags att göra något åt sitt drickande eller drogmissbruk.” svarade runt 
40 procent av personalen i Stockholms stad och Stockholms norra förorter detsamma. Drygt 
hälften av personalen på HVB-hemmen svarade att de flesta vill ”…få hjälp med att göra sina 
liv lugnare och mer givande.”, men under 20 procent av personalen på Enheten för hemlösa 
och Maria ungdom svarade detsamma. Personalen på enheten för hemlösa svarade i större 
utsträckning än övriga (40%) att klienterna kommer för att få praktisk hjälp. Personalen på 
Maria ungdom svarade i större utsträckning än övriga (24% på Maria och 8% av samtliga) att 
de flesta kom för att ”Någon de bryr sig om säger att de är tvungna att söka hjälp om de skall 
fortsätta hålla kontakt/träffas.” och personalen på HVB-hemmen svarade i större utsträckning 
än övriga (41% på HVB och 16% av samtliga) att de flesta kom för att ”De vill få lite andrum, 
livssituationen har blivit för komplicerad.”.   
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Tabell 6.8 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att påståenden om varför klienter kommer 
till enheten gäller ”de flesta” eller ”en del” av deras klienter, uppdelat på kommunernas/stadsdelarnas 
medelinkomst, i procent. 
 

 Kommunerna/stadsdelarnas 
medelinkomst 

 

 
 

 
 
 
Påståenden om varför klienterna kommer  Låg 

inkomst 
 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 

 n 100 181 68  
De vill få praktisk hjälp med det dagliga livet.   
 

552 72 63 69 70 

Polisen eller annan myndighet för hit dem eller tvingar 
dem att komma.  
 

552 39 35 32 37 

De känner att det är dags att göra något åt sitt 
drickande eller drogmissbruk.  
 

558 92 88 90 89 

De vill få hjälp med att göra sina liv lugnare och mer 
givande.   
 

558 80 74 76 78 

Någon de bryr sig om säger att de är tvungna att söka 
hjälp om de skall fortsätta hålla kontakt/träffas.   
 

561 64 71 59 61 

De vill att någon professionell ska fastställa att de inte 
har något problem.   
 

560 13 8 3 11 

De vill få lite andrum, livssituationen har blivit för 
komplicerad.   
 

556 64 66 68 71 

De blir tillsagda att komma för att inte förlora sitt 
socialbidrag.   
 

560 79 66 65 55 

De blir tillsagda att komma för att undvika fängelse 
eller annan påföljd.   
 

555 45 29 24 32 

De blir tillsagda att komma för att få behålla sitt jobb.   
 

556 24 29 23 21 

De vill vila upp sig efter att under en längre tid inte 
mått bra.   
 

553 35 41 39 45 

De vill undvika att bli tvångsomhändertagna enligt 
LVM.   
 

555 51 42 38 46 

De blir varnade att de kommer att förlora vårdnaden 
om sitt/sina barn om de inte påbörjar behandling.   

548 24 30 27 21 

 
Även om skillnaderna mellan de tre inkomstgrupperna inte var överväldigande går det att se 
vissa tendenser som delvis är möjliga att förklara utifrån inkomstnivå när det gäller varför 
man kommer till behandling. För fem av påståendena gällde att - ju lägre medelinkomst desto 
fler som svarade att det gällde deras klienter - och fyra av dem innehåller hot-/tvångsmoment. 
Det gällde påståendena om att polisen för dit dem, att de hotas förlora socialbidraget, att de 
vill undvika rättslig påföljd och att de vill undvika tvångsvård. Det kan dels tolkas som att en 
högre andel av klienterna i fattigare kommuner utsätts för tvång. Det kan bero antingen på att 
klienterna i fattiga kommuner skiljer sig från klienter i rika kommuner (ex. i andel som har 
socialbidrag) eller att de behandlas annorlunda.  
 
Även här gäller givetvis att det var vanligare att personalen svarade att påståendena gällde en 
del av klienterna än att de gällde för de flesta. Knappast några skillnader återfanns när andelen 
som svarade att påståendena gällde de flesta jämfördes mellan kommuner med olika 
inkomstnivå. För påståendet ”De vill få hjälp med att göra sina liv lugnare och mer givande.” 
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var det dock 19 procent i låginkomstkommunerna som svarade att de gällde de flesta medan 
33 procent i höginkomstkommunerna svarade detsamma.  
 
 
Uppfattning om vad klienterna ville få ut av vården 
 
Även i detta avsnitt presenteras personalens syn på sina klienter i en fråga som ställts till 
klienterna själva. I detta fall gäller det personalens uppfattning om vad klienterna förväntar 
sig av behandlingen och vad de vill få ut av vården. Frågan om vad de vill få ut av 
behandlingen ställdes separat för alkohol och droger.  
 
Tabell 6.9 Andel bland socialtjänstpersonalen som svarade att påståenden om klienternas 
förväntningar när de kommer till enheten gäller ”de flesta” eller ”en del” av deras klienter, uppdelat på 
enheternas geografiska tillhörighet, i procent.  
 

 Enhetens geografiska tillhörighet 
 

  
 
Påstående om patienternas 
förväntningar 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad – 
Södra

Hemlösa 
+uppsök. 

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
De tror behandlingen kommer 
att kräva mycket jobb från deras 
sida.    
 

549 75 78 74 71 61 75 84 73 

De förväntar sig att bli bra så 
snart kroppen är fri från alkohol 
eller droger.   
 

550 81 66 79 82 60 71 79 72 

De tror att alla deras alkohol- 
eller narkotika problem 
kommer att vara lösta när de är 
klara med behandlingen.   
 

544 71 60 70 80 57 67 74 67 

De tror att 
behandlingspersonalen här ska 
kunna hjälpa dem förändra 
deras livssituation.   
 

544 90 86 85 83 80 83 93 85 

De tror inte att behandlingen 
här kommer att påverka dem.   
 

543 29 41 47 52 43 38 37 41 

 
Personalen verkade ha uppfattningen att de flesta eller åtminstone en del av deras klienter i 
huvudsak var optimistiska angående behandlingens möjligheter att hjälpa dem. Personalen på 
HVB-hemmen tillhörde dem som i minst utsträckning såg på sina klienter som optimistiska 
angående vårdens utfall, medan personalen på Maria ungdom och i de södra förorterna i störst 
utsträckning trodde att deras klienter var optimistiska. Det ska dock noteras att för vissa av 
påståendena kan det som låter positivt, att vara optimistisk, ses som orealistiska förväntningar. 
Exempelvis att tro att man blir bra så snart kroppen är fri från alkohol eller droger kan 
uppfattas som att man har brist på insikt. Det ska också nämnas att 41 procent svarade att de 
flesta eller en del av deras klienter inte tror att behandling kommer att påverka dem. 
 
Även när det gäller synen på klienternas förväntningar var det vanligare att personalen 
svarade att påståendena gällde en del än att de svarade att de gällde de flesta. För fyra av 
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påståendena var andelen runt 20 procent, men för påståendet ”De tror inte att behandlingen 
här kommer att påverka dem.” var det enbart 3 procent av personalen (9% på HVB) som 
svarade att det gällde de flesta klienter. Skillnaderna mellan grupperna enligt den geografiska 
indelningen var dock mindre för dessa påståenden än för påståendena om varför klienterna 
sökte vård.  
 
Kommunernas/stadsdelarnas inkomstnivån tycktes inte ha någon betydelse för personalens 
syn på klienternas förväntningar.  
 
Tabell 6.10 Andel bland socialtjänstpersonalen som menade att följande påståenden om vad en typisk 
klient med alkoholproblem vill få ut av behandlingen/vården bäst passade deras uppfattning, uppdelat 
på enheternas geografiska tillhörighet, i procent (n=478). 
 
 
 

Enhetens geografiska tillhörighet 

Påstående Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa  
+uppsök. 

Maria  
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

 
 

Total 

n 74 77 44 55 79 113 36 478 
En typisk klient vill sluta dricka 
alkohol helt och hållet. 
 

4 8 2 6 13 15 8 9 

En typisk klient vill minska sitt 
drickande, eller få kontroll över 
det. 
 

64 58 32 56 49 50 67 54 

En typisk klient vill eliminera de 
problem som drickandet orsakar, 
oavsett om det förändrar 
drickandet eller inte. 
 

30 33 52 20 27 22 22 28 

En typisk klient anser sig inte ha 
något problem med alkohol som 
behöver förändras. 
 

3 1 14 18 11 12 3 9 

 
Ett svarsalternativ redovisas inte i tabell 6.11, nämligen ”Frågan är ej applicerbar på denna 
enhet (behandlar ej alkoholproblem)”. De 10 procent som gav detta svar har räknats bort från 
det totala antalet för att ge en bild av hur de som tog emot personer med alkoholproblem såg 
på saken. Som synes trodde drygt hälften att en typisk klient främst vill minska sitt drickande 
eller få kontroll över det. Bara nio procent trodde att en typisk klient vill sluta dricka helt.  
 
Det förekom en del skillnader mellan olika personalgrupper. Exempelvis menade personalen 
på Maria ungdom i större utsträckning än övriga att deras klienter inte ansåg sig ha några 
problem med alkohol som behövde förändras. Om det är ett uttryck för att deras klienter i 
mindre utsträckning har problem eller att de i mindre utsträckning upplevs ha insikt i sina 
problem är svårt att avgöra. Personalen på Enheten för hemlösa trodde i mindre utsträckning 
än övriga att deras klienter vill minska/få kontroll över drickandet och i större utsträckning än 
övriga att de vill eliminera problemen som drickandet orsakar.  
 
I låginkomstkommunerna trodde personalen i något mindre utsträckning att klienterna ville 
sluta dricka helt och hållet men i övrigt förekom inte några större skillnader mellan personal 
från kommuner med olika medelinkomstnivå.  
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Tabell 6.11 Andel bland socialtjänstpersonalen som menade att följande påståenden om vad en typisk 
klient med drogproblem vill få ut av behandlingen/vården bäst passade deras uppfattning, uppdelat på 
enheternas geografiska tillhörighet, i procent (n=471). 
 

 
Till frågan om vad en typisk klient med drogproblem vill få ut av behandlingen gavs ett 
alternativ som saknades i motsvarande alkoholfråga, nämligen: ”En typisk klient vill få 
metadon eller annat substitut för droger.” Det försvårar jämförelserna mellan synen på 
drogklienterna och synen på alkoholklienterna, men vid en jämförelse mellan tabell 6.10 och 
tabell 6.11 kan ändå några tydliga skillnader noteras. En avsevärt högre andel av 
respondenterna trodde att en typisk klient med drogproblem ville sluta använda droger helt 
och hållet jämfört med andelen som trodde det om alkoholklienterna. Det skedde främst på 
bekostnad av andelen som trodde att klienterna ville minska droganvändandet eller få kontroll 
över det. Däremot låg andelen bland personalen på Enheten för hemlösa lägre för påståendet 
att klienterna ville sluta helt. Återigen trodde de att klienterna hellre ville eliminera problemen 
som droganvändningen medför. Bara 7 procent av personalen menade att klienterna främst 
vill få metadon eller annat substitut.   
 
Avseende klienter med drogproblem var de största skillnaderna mellan personal från 
kommuner med olika medelinkomst att personalen i höginkomstkommuner i mindre 
utsträckning trodde att deras klienter vill minska sitt drogbruk, att personal i 
medelinkomstkommuner i mindre utsträckning trodde att deras klienter ville sluta helt och att 
personal i låginkomstkommuner i mindre utsträckning än övriga trodde att deras klienter ville 
eliminera problemen som drogbruket orsakar. Några förklaringar till dessa skillnader är svåra 
att finna, vilket kan tyda på att de antingen är slumpmässiga eller att alternativen inte är lätta 
för personalen att diskriminera mellan. 
 
 

Enhetens geografiska tillhörighet 
 

 
 
Påstående Sthlm 

stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa Maria  
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

 
Total 

n 73 77 40 55 79 108 39 471 
En typisk klient vill sluta använda 
droger helt och hållet. 
 

38 42 13 46 34 32 33 35 

En typisk klient vill minska sitt 
drogbruk, eller få kontroll över det. 
 

27 26 28 27 28 23 28 26 

En typisk klient vill eliminera de 
problem som drogbruket orsakar, 
oavsett om det förändrar drogbruket 
eller inte. 
 

25 22 43 22 25 30 23 27 

En typisk klient anser sig inte ha 
något problem med droger som 
behöver förändras. 
 

1 3 3 6 8 11 3 6 

En typisk klient vill få metadon 
eller annat substitut för droger. 
 

8 8 15 - 5 4 13 7 
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Sammanfattning 
 
I kapitel 6 har en mängd teman tagits upp även om alla på något vis sammanhänger med hur 
personalen upplever sina klienter; vilka som tas emot och inte tas emot, varför klienterna 
påbörjar behandling och vad de har för förväntningar när de kommer. 
 
Det första avsnittet visar att majoriteten svarade att de angivna ”problematiska” 
klientgrupperna tas emot (med undantag av de som bara kan komma på kvällar och helger). I 
de fall där personalen svarade att någon grupp inte tas emot berodde det på de gällande 
reglerna snarare än för att resurser saknades, undantaget var även i detta fall ”klienter som 
bara kan komma på kvällar och helger”. De grupper som flest uppgav inte tas emot enligt 
reglerna var klienter som är alkohol- och narkotikapåverkade samt klienter som är aggressiva. 
Att så pass höga andelar av personalen på vissa enheter (över hälften av personalen i 
förorterna) svarade att påverkade personer inte tas emot tyder på att personer som alltid eller 
nästan alltid är påverkade står utanför socialtjänstens hjälpsystem. På HVB-hemmen tycktes 
man också ha reglerat att de som inte ”beställt tid”, ”bara kan komma på kvällar och helger” 
och ”inte remitterats från en annan enhet” inte tas emot. Resultaten visar att grupper som i 
kapitel 5 tillhörde de som inte prioriterades, i linje med Järvinens analys (2002), åtminstone 
tycks tas emot på socialtjänstens enheter, enligt personalen. Det gäller dem som ”haft 
långvariga psykiska problem”, ”är omotiverade” och ”inte vill sluta helt med alkohol eller 
droger”. Skillnaderna mellan olika personalgrupper avseende vilka som tas emot och inte tas 
emot var i vissa fall stora.  
 
Resultaten visade vidare att personalen var optimistiska när det gällde sina klienters 
inställning till att göra något åt sin situation, vilket de tidigare uppgav var en förutsättning för 
att behandlingen ska fungera. Resultaten avseende anledningarna till att klienterna kommer 
till behandling kan dock även tolkas som att klienterna inte kommer till socialtjänsten förrän 
de inte kan hantera sin situation själva. Cirka hälften av personalen trodde att en del eller de 
flesta av deras klienter kom till behandling som en följd av någon yttre påtryckning. ”De blir 
tillsagda att komma för att inte förlora sitt socialbidrag” upplevde 55 procent som en orsak till 
att en del eller de flesta kom till behandling och ”De vill undvika att bli tvångsomhändertagna 
enligt LVM.” utgjorde en annan förklaring enligt 46 procent. Andelen som svarade att 
påståendena gällde de flesta var lägre än andelarna som svarade att de gällde en del. En del 
skillnader mellan olika enheter blev tydliga vid en jämförelse av andelarna som svarade att 
påståendena gällde de flesta. Personalen i Stockholms stad och Stockholms norra förorter 
svarade oftare att klienterna vill göra något åt sitt drickande eller drogmissbruk, HVB-
personalen svarade i större utsträckning att de flesta vill ha hjälp att göra sina liv lugnare och 
att de vill få andrum, personalen på enheten för hemlösa svarade oftare att klienterna kommer 
för att få praktisk hjälp och personalen på Maria ungdom svarade i större utsträckning än 
övriga att de flesta kom för att någon de bryr sig om hotat att bryta kontakten annars.   
 
Personalen upplevde också att klienterna var optimistiska angående behandlingens 
möjligheter att hjälpa dem även om det i vissa fall kan tolkas som att de upplevde att deras 
klienter hade orealistiska förväntningar. Exempelvis kan uppfattningen att man blir bra så 
snart kroppen är fri från alkohol eller droger uppfattas som att man har brist på insikt. Cirka 
40 procent svarade att de flesta eller en del klienter inte tror att behandlingen kommer att 
påverka dem, vilket tyder på att många också trodde att klienterna inte hade särskilt höga 
tankar om vården.  
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När det gäller hur personalen tror att deras klienter med alkoholproblem ser på målet med 
behandlingen svarade drygt hälften att en typisk klient främst vill minska sitt drickande eller 
få kontroll över det. Det nästvanligaste svarat var att de vill eliminera de problem som 
drickandet medför. Bara nio procent trodde att en typisk klient vill sluta dricka helt. Däremot 
var det en avsevärt högre andel av respondenterna (35%) som trodde att en typisk drogklient 
ville sluta använda droger helt och hållet. Det alternativet valdes på ”bekostnad” av 
alternativet att de helst vill minska och få kontroll på sitt drogbruk, vilket en lägre andel än för 
alkoholklienterna valde. Däremot var det, både för klienter med alkoholproblem och för 
klienter med drogproblem, få av respondenterna som trodde att klienterna själva inte tycker 
att de har några problem. Viktigt att komma ihåg är att personalen bara svarar för ”en typisk 
klient” och inte för alla klienter.
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7. Arbetet med klienterna 
 
I detta kapitel redovisas personalens syn på sitt arbete med klienterna. Resultaten består av 
andelen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i ett antal påståenden som ger olika 
bilder av hur man kan se på sitt arbete.  
 
Tabell 7.1 Andel bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i följande 
påståenden om synen på det egna arbetet med klienterna, uppdelat på enheternas geografiska 
tillhörighet, i procent. 
 
 
 

 Enhetens geografiska tillhörighet  
 

 
Påståenden om synen på det 
egna arbetet 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad –
Södra 

Hemlösa 
+uppsök.

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Det är mitt ansvar att förändra 
klienternas beteende   
 

468 50 38 43 40 53 44 36 44 

Jag erbjuder råd och 
handledning; men det är upp till 
klienten att få till stånd en 
förändring.   
 

468 93 95 93 94 98 94 97 95 

Jag är ofta tvungen att övertyga 
klienter om att de har problem   
 

467 38 52 43 49 51 50 53 48 

Jag är ofta tvungen att motivera 
klienterna till att vilja göra 
något åt sina problem.   
 

468 87 87 85 75 82 84 92 84 

Om man har för höga 
förväntningar, leder det oftast 
bara till att klienten misslyckas.   
 

463 78 74 68 61 78 75 75 74 

Jag har stort inflytande över 
beslut som rör ”mina” klienter.   
 

462 86 79 73 70 69 70 86 75 

Om man kan få en klient att 
sluta dricka eller använda 
droger, blir dennes liv alltid 
bättre.   
 

466 99 91 93 96 91 92 94 93 

Det är vårt jobb att behandla 
klienternas hälsoproblem, inte 
deras sociala problem.   
 

465 9 12 5 28 26 13 14 16 

Jag känner stark medkänsla för 
våra klienter, jag kan tänka mig 
hur det är att vara i deras kläder.  
 

469 97 92 95 90 92 88 94 92 

Jag trivs bäst med de delarna av 
mitt jobb där jag inte träffar 
klienterna.   
 

468 4 5 5 4 9 4 6 5 

För att klienten ska lyckas 
måste personalen tro att det 
kommer att gå bra för denne.  
  

469 100 91 93 83 92 95 89 92 
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Det fanns fyra påståenden i formuläret till personalen om deras arbete med klienterna som så 
gott som samtliga respondenter kunde instämma i. Det gällde ”Jag erbjuder råd och 
handledning; men det är upp till klienten att få till stånd en förändring.”, ”Om man kan få en 
klient att sluta dricka eller använda droger, blir dennes liv alltid bättre.”, ”Jag känner stark 
medkänsla för våra klienter, jag kan tänka mig hur det är att vara i deras kläder.” och  ”För att 
klienten ska lyckas måste personalen tro att det kommer att gå bra för denne.”. Resultatet av 
det första av dessa påståenden visar på det som redan noterats, att det är klientens ansvar att 
bli av med sitt problem. Det sista påståendet visar dock även att personalen tror att de spelar 
en viktig roll för om klienten ska lyckas bli av med sitt problem. Av det tredje påståendet som 
alla mer eller mindre kan skriva under, framgår också att de som arbetar inom socialtjänsten 
känner stor empati för sina klienter. Att ytterst få instämde i att de föredrar arbetsuppgifter där 
de inte behöver träffa klienten visar också att personalen vill arbeta med människor. 
 
Påståendena i tabell 7.1 visar inte på några större skillnader mellan olika personalgrupper. 
Den kanske största skillnaden gällde att man på Maria ungdom i större utsträckning än övriga 
svarade att det var deras arbete att behandla hälsoproblem och inte sociala problem, vilket är 
föga förvånande när en stor del av deras personal är anställda av landstinget.  
 
Inga stora skillnader mellan personal från kommuner med olika medelinkomstnivå har 
upptäckts. En svag tendens finns dock att ju lägre medelinkomst desto fler i personalen som 
instämmer i att det är deras ansvar att förändra klientens beteende, att de ofta måste motivera 
klienterna, att klienternas liv blir bättre om de slutar dricka eller använda droger och att de 
känner stark medkänsla för klienterna. Skillnaderna är dock för de flesta av påståendena 
ytterst små och det finns ingen röd tråd mellan dem.  
 
 
Sammanfattning 
 
Resultaten i kapitel 7 bekräftar det som tidigare noterats i kapitel 4 om klientens ansvar för att 
bli av med sina problem. Att personalen ligger närmare Brickmans m. fl. (1982) 
kompensatoriska modell än deras moraliska modell är också tydligt i det att personalens tro på 
klienten är viktig. Den pessimistiska bild som målades upp av Järvinen (2002), i kapitel 5, 
som snarare skulle placera det danska systemet inom den moraliska modellen tycks alltså inte 
ge en helt riktig bild av det svenska socialarbetets inriktning. Att personalen ansåg att man 
inte ska ha för höga förväntningar på klienterna, att de flesta i personalen inte trivs bättre med 
arbetsuppgifter där de slipper kontakt med klienter och att personalen känner medkänsla med 
klienterna kan också ses som tecken på den kompensatoriska modellens giltighet framför den 
moraliska.   
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8. Uppfattning om enheten 
 
Klienterna som intervjuats inom projektet har tillfrågats om hur tillgänglig den enhet de 
vårdas på är, men deras uppfattning grundas på den egna erfarenheten. Personalen kan å sin 
sida, med kännedom om telefontider och öppettider samt synpunkter från ett flertal klienter, 
ge en annan bild. Därför fick även personalen frågor om tillgänglighet, vilka, tillsammans 
med resultaten från frågor om enhetens samarbete med landstinget, uppfattningar om den 
egna arbetsplatsen samt förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen presenteras i detta 
kapitlet.  
 
 
Tillgänglighet och möjligheter att hjälpa 
 
I avsnittet ges en bild av hur tillgängliga socialtjänstens enheter var för dess klienter via 
telefon och hur tillgänglig information om enheterna var, enligt socialtjänstpersonalen. Även 
svar på en fråga om enhetens möjlighet att hjälpa sina klienter redovisas.  
 
Tabell 8.1 Socialtjänstpersonalens syn på enhetens tillgänglighet (per telefon och information) och 
enhetens möjligheter att hjälpa klienterna med deras alkohol- och drogproblem, uppdelat på enheternas 
geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet  

 

 
 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB 
 
 

Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 
 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Hur lätt för klienter att nå 
enheten per telefon  

544         

Lätt  56 45 46 61 74 47 33 53 
Varierar  39 47 46 37 25 44 54 41 
Svårt  5 8 7 2 1 9 14 6 

          
Hur lätt för intresserade 
att få info om enheten 

514         

Lätt  72 50 59 48 66 50 56 57 
Varierar  22 46 41 51 32 42 39 39 
Svårt  6 4 - 2 2 8 6 4 

          
Syn på enhetens 
möjligheter att hjälpa   

543         

Mycket goda  33 13 21 27 19 14 24 20 
Ganska goda  61 80 64 72 65 68 67 68 
Ganska dåliga  7 7 12 2 13 18 10 11 
Mycket dåliga 
 

 - - 4 - 3 - - 1 

 
Drygt hälften av respondenterna svarade att det var lätt att nå deras enhet per telefon, men 
relativt stora variationer förekommer i tabell 8.1. Medan enbart en tredjedel av personalen i de 
södra förorterna ansåg att det var lätt svarade 74 procent av HVB-personalen detsamma. På 
Maria ungdom trodde också en stor majoritet att det var lätt att nå enheten per telefon.   
 
Majoriteten av personalen trodde att det var lätt för intresserade att få information om deras 
enhet och även om skillnader förekommer mellan enheter är det svårt att veta vad dessa beror 
på.  
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Närmare 90 procent av respondenterna svarade att deras möjligheter att hjälpa klienterna var 
mycket eller ganska goda. Mest optimistisk tycktes personalen på Maria ungdom vara, medan 
personalen i de norra förorterna, på Enheten för hemlösa och på HVB-hemmen i störst 
utsträckning svarade att möjligheterna var dåliga. Skillnaderna var dock inte särskilt stora.    
 
Personalen i höginkomstkommuner trodde i något större utsträckning än personalen i låg- och 
medelhöginkomstkommuner att det var lätt att nå enheten per telefon.  
  
 
Samarbetet med landstinget 
 
Ett viktig syfte med projektet har varit att studera var gränserna mellan olika vårdsystem, 
främst socialtjänsten och landstinget, går och hur olika vårdsystem har kontakt med varandra. 
Personalen tillfrågades därför om sitt samarbete med landstingets beroendevård och resultaten 
redovisas i detta avsnitt.   
 
Tabell 8.2 Socialtjänstpersonalens syn på hur samarbetet mellan landstingets och socialtjänstens 
missbrukarvård i den kommunen/stadsdelen där de arbetar fungerar och på omfattningen av 
samarbetet på den egna arbetsplatsen, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent.  
 
  Enhetens geografiska tillhörighet  

 

 
 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad - 
Södra 

Hemlösa 
+ uppsök.

Maria 
ungdom 

HVB
 
 

Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 
 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Hur samarbetet fungerar i 
kommunen 

479         

Inget samarbete  - 19 4 2 10 8 14 8 
Håller på att utvecklas  12 33 30 - 31 25 37 24 
Nära samarbete – fungerar inte 
så bra 

 9 36 26 13 40 24 26 26 

Nära samarbete – fungerar bra  79 13 39 85 20 42 23 42 
          
Hur personalen ser på 
samarbetets omfattning 

489         

Skulle vilja ha mer samarbete  25 94 76 38 77 65 89 65 
Skulle vilja ha mindre 
samarbete 

 1 - - 5 - 3 3 2 

Samarbete ligger på en bra 
nivå 
 

 74 6 25 57 23 32 9 33 

 
Ett samarbete mellan socialtjänsten och landstingets beroendevård fanns eller var under 
utveckling enligt en stor majoritet av respondenterna (tabell 8.2). Av dem som ansåg att de 
hade ett nära samarbete var majoriteten nöjda med det, men 38 procent av dessa (26% av 68% 
med ett nära samarbete i tabellen) tyckte inte att det fungerade så bra. Personalen i de södra 
delarna av länet svarade i störst utsträckning att inget samarbete förekom, men det var också 
bland dem som högst andel svarade att ett samarbete var under utveckling. HVB-personalen 
hörde tillsammans med personalen i södra Stockholms stad till dem som var minst nöjda med 
det existerande samarbetet. Personalen i den norra delen av länet tycktes ha mer samarbete 
med landstinget än personalen i söder, men det rådde delade meningar om hur väl samarbetet 
fungerade. Medan 79 procent av personalen i norra Stockholms stad ansåg att samarbetet 
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fungerade bra svarade enbart 42 procent av personalen i de norra förorterna att de hade ett 
nära samarbete som fungerade bra. Delvis kan det förklaras av att de i mindre utsträckning 
hade ett samarbete, men skillnaderna kvarstod när enbart de som uppgav att ett samarbete 
fanns jämfördes. Maria ungdom tycktes ha det mest utvecklade samarbetet och var också i 
huvudsak nöjda med det.  
 
En förklaring till skillnaderna i uppfattningarna om omfattningen på samarbetet mellan norr 
och söder beror på decentraliseringen av Landstingets norra beroendevård, där landsting och 
socialtjänst ofta delat lokaler. En sådan samlokalisering fanns inte i samma utsträckning i 
söder.     
 
Synen på omfattningen av samarbetet med landstinget skilde sig markant åt mellan olika 
grupper av personal. Medan runt 90 procent av personalen i den södra delen av länet ville ha 
mer samarbete svarade enbart en fjärdedel av personalen i norra Stockholms stad detsamma. I 
de norra förorterna ville dock majoriteten ha mer samarbete. Mindre samarbete var ett 
ovanligt önskemål, men bland personalen på Maria ungdom, där dock de flesta ansåg att 
samarbetet låg på en bra nivå, svarade 5 procent att de ville ha mindre samarbete.   
 
Tabell 8.3 Socialtjänstpersonalens syn på hur samarbetet mellan landstingets och socialtjänstens 
missbrukarvård i den kommunen/stadsdelen där de arbetar fungerar och på omfattningen av 
samarbetet på den egna arbetsplatsen, uppdelat på kommunernas/stadsdelarnas medelinkomst, i 
procent.  
 
  Kommunerna/stadsdelarnas 

medelinkomst 
 

 
 

 
 

 Låg  
Inkomst 

 

Medelhög 
inkomst 

Hög 
 inkomst 

Total 
 

 n 100 181 68  
Hur samarbetet fungerar i 
kommunen 

479     

Inget samarbete  14 10 2 8 
Håller på att utvecklas  29 32 5 24 
Nära samarbete – fungerar inte så bra  21 31 11 26 
Nära samarbete – fungerar bra  36 27 82 42 
      
Hur man ser på samarbetets 
omfattning 

484     

Skulle vilja ha mer samarbete  67 80 29 65 
Skulle vilja ha mindre samarbete  1 3 - 2 
Samarbete ligger på en bra nivå 
 

 32 28 71 33 

 
Personalen i höginkomstkommuner svarade i större utsträckning än personal från låg- och 
medelhöginkomstkommuner att de hade ett samarbete med landstinget och de var också i 
större utsträckning nöjda med det samarbete som de hade (tabell 8.3). De stora skillnaderna 
kan förklaras av att sju av åtta kommuner/stadsdelar som ingår i gruppen 
höginkomstkommuner hörde till norra Stockholms län där decentraliseringen/integreringen 
med socialtjänsten av landstingets beroendevård genomförts mer konsekvent. 
 
Kommunens ekonomi hade även betydelse för synen på omfattningen på samarbetet, på så vis 
att personalen i höginkomstkommuner i avsevärt större utsträckning än övriga svarade att 
samarbetet låg på en bra nivå.  
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Uppfattning om arbetsplatsen 
 
I detta avsnitt redovisas andelen som instämde, ”helt och håller” eller ”delvis”, i några 
påståenden om den egna arbetsplatsen. Det kan ge en bild av hur bra personalen trivs och hur 
situationen är på de olika enheterna.  
 
Tabell 8.4 Andel bland socialtjänstpersonalen som instämde ”helt och hållet” eller ”delvis” i 
påståenden om arbetsplatsen, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent.  
 
  Enhetens geografiska tillhörighet  

 

 
Påståenden om synen på 
arbetsplatsen 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad –
Södra 

Hemlösa 
+uppsök.

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Det finns en bred kompetens.  
 

560 99 98 94 100 96 99 100 98 

Arbetsbelastningen är alldeles 
för hög på det här stället.  
 

559 87 82 74 98 70 64 82 77 

Det är ofta det saknas kunskap 
om specialområden på enheten.  
 

557 25 41 38 34 42 31 52 36 

Personalen har ett nära 
samarbete med varandra här.   
 

564 90 96 74 93 99 93 98 93 

Här känner jag att jag får stöd 
från mina arbetsledare.   
 

552 88 87 69 90 99 86 80 87 

Jag känner mig delaktig i beslut 
som rör enheten.   
 

561 81 76 65 66 90 76 84 78 

Resurserna är väl anpassade till 
behoven av vård på den här 
enheten.   
 

555 65 51 64 48 85 60 58 63 

Det är oftast lätt att få tag på 
arbetsledaren för den här 
enheten.   
 

553 79 84 76 76 86 83 71 81 

Det här är en arbetsplats där jag 
vill stanna kvar länge.   
 

557 83 83 74 90 95 83 91 86 

Jag känner att jag i mitt arbete 
får hjälpa till och göra något 
bra. 
 

561 98 96 91 98 98 92 98 95 

Det är svårt att få kompetent 
personal till den här enheten.   
 

559 42 38 64 52 51 49 46 48 

Om jag hade alkohol- eller 
drogproblem, skulle jag vilja få 
hjälp på ett ställe som detta.   
 

559 92 87 72 95 77 76 86 83 

Här finns goda möjligheter till 
vidareutbildning.   
 

563 58 46 39 69 74 56 46 57 

 
En del av påståendena om arbetssituationen kunde de flesta respondenter instämma i (tabell 
8.4). Det gällde att det finns en bred kompetens, att personalen har ett nära samarbete och att 
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de kan hjälpa till och göra något bra i sitt arbete. För övriga påståenden förekom större 
variationer. En iakttagelse gäller personalen på Enheten för hemlösa som för flera av de mer 
positiva påståendena instämde i mindre utsträckning än övriga. De svarade i mindre 
utsträckning att personalen hade ett nära samarbete, att de fick stöd från sina arbetsledare, att 
de var delaktiga i beslut som rör enheten, att det är en arbetsplats där de vill stanna länge, att 
de själva skulle vilja få hjälp från ett ställe som den egna enheten om de hade problem och att 
det finns goda möjligheter till vidareutbildning. Vidare instämde de i större utsträckning än 
övriga i att det är svårt att få kompetent personal till enheten. Personalen på HVB-hemmen å 
sin sida verkade tillhöra de mer nöjda respondenterna. De svarade i störst utsträckning att de 
fick stöd från arbetsledarna, att de var delaktiga i beslut, att resurserna var anpassade till 
behoven, att de vill stanna kvar länge på arbetsplatsen och att det finns goda möjligheter till 
vidareutbildning. För påståendet att det ofta saknas kunskap på specialområden kan en 
skillnad mellan norr och söder skönjas på så vis att personalen i de södra delarna av länet 
instämde i större utsträckning än personalen i norr. Det tycks också vara så att personalen i 
förorterna instämde i större utsträckning i detta påstående än personalen i Stockholms stad. 
 
Medelinkomsten i kommunen tycktes inte ha någon tydlig betydelse för personalens synen på 
arbetsplatsen. I de flesta påståenden instämde personalen i kommuner med medelhög inkomst 
i störst eller minst utsträckning vid en jämförelse med personalen i låg- och 
höginkomstkommunerna.  
 
 
Hot och våld 
 
Hur vanligt det är att personalen utsätts för hot och våld från sina klienter kan både säga något 
om arbetsmiljön och om klientgruppen, men det kan också ha betydelse hur personalen 
hanterar olika situationer för om det ska förekomma mycket eller lite våld.   
 
Tabell 8.5 Andel bland socialtjänstpersonalen som hade utsatts för hot om våld och/eller våld i arbetet 
under de senaste 12 månaderna, uppdelat på enheternas geografiska tillhörighet, i procent. 
 
  Enhetens geografiska tillhörighet 

 
 

 
 

 Sthlm 
stad – 
Norra 

 

Sthlm 
stad –
Södra 

Hemlösa 
+uppsök.

 

Maria 
ungdom 

HVB Förorter 
Norr 

Förorter 
Syd 

Total 

 n 73 95 54 62 106 136 45 571 
Hot om våld  
 

561 38 37 42 44 38 28 29 36 
Våld   
 

484 10 3 5 26 11 3 3 8 
Hot om våld och/eller våld*  
 

451 40 40 44 47 40 29 31 38 
* De som svarat att ja på minst en av frågorna (våld eller hot om våld) ingår bland de svarande även om de ej 
besvarat den ena frågan. De som svarat nej på den ena och lämnat tomt på den andra ingår ej bland de svarande.
  
Personalen fick svara på två separata frågor om hot om våld respektive våld. Resultaten tyder 
på att hot om våld är relativt vanligt förekommande inom socialtjänsten och 8 procent hade 
även utsatts för våld. Personalen på Maria ungdom tillhörde dem som i allra störst 
utsträckning hade utsatts både för hot och våld. Personalen i de norra förorterna följda av 
personalen i de södra förorterna hade utsatts i minst utsträckning.   
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Medelinkomst i kommunen/stadsdelen tycktes inte ha haft någon större betydelse för om 
personalen skulle ha varit utsatt för hot eller våld. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vårdens tillgänglighet bör vara god för att underlätta för personer som är i behov av vård att 
söka hjälp. Personalen upplevde att det var relativt lätt att nå den enhet där de arbetade per 
telefon och att det också var lätt att finna information om enheten. I kapitel 6 såg vi dock att 
37 procent av personalen svarade att personer som inte beställt tid inte tas emot och att 60 
procent svarade att de som bara kan komma på kvällar och helger inte tas emot på enheten. 
Dessa frågor handlar också om tillgänglighet och visar att det skulle kunna göras lättare för 
personer som behöver hjälp att söka det/få det. Personalen var dock optimistiska om sina 
möjligheter att hjälpa sin klienterna, precis som de enligt kapitel 6 trodde att deras klienter 
var. 
 
De flesta hade eller höll på att utveckla ett samarbete med landstingets beroendevård och 
majoriteten ville ha ännu mer samarbete, men skillnaderna mellan norr och söder var stora. I 
norr var ett samarbete vanligare och uppfattades oftare än i söder ligga på en lagom nivå. 
Särskilt positiva tycktes personalen i norra Stockholms stad vara. Som nämndes kan troligen 
en del av skillnaderna förklaras av den satsning som gjordes i norr när dåvarande 
Beroendecentrum nord decentraliserade stora delar av sin verksamhet, vilket inte skedde i 
samma omfattning i söder. Samarbete är något som av de flesta upplevs som något önskvärt 
och positivt, det har till och med upprättats ett samverkansdokument för missbrukarvården 
(Kommunerna, landstinget…). Det finns dock anledning att begrunda om ett samarbete enbart 
är av godo. Trots fördelarna med en samordning av vården skulle ett nära samarbete mellan 
socialtjänst och landsting kunna upplevas som ett alltför kontrollerade eller övervakande 
system sett ur den enskilde klientens perspektiv.  
 
Majoriteten av respondenterna kunde instämma i positiva påståenden om den egna 
arbetsplatsen, vilket tyder på att de flesta är nöjda med sin arbetsplats även om de flesta också 
upplevde att arbetsbelastningen var för hög. Det förekom en hel del skillnader mellan olika 
enheter avseende synen på den egna arbetsplatsen. Personalen på Enheten för hemlösa 
utmärkte sig som den mest missnöjda gruppen, vilket dels kan förklaras av en rad 
omorganiseringar som pågått innan personalenkäten delades ut och eventuellt av att deras 
arbete är tyngre än många andras. Ett eventuellt missnöje bör dock inte förringas. Personalen 
på HVB-hemmen tillhörde de mer nöjda respondenterna.    
 
Hot om våld rapporterades av över en tredjedel av respondenterna och 8 procent hade också 
varit utsatta för våld. 
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9. Avslutande diskussion  
 
Syftet med denna diskussion är att knyta samman de resultat som presenterats i olika kapitel 
och formulera frågor som de framtida analyserna kan ta sikte på att besvara.  
 
Avseende respondenternas bakgrund konstaterades att majoriteten (69%) var kvinnor. 
Vårdtagarna å andra sidan domineras av männen i ungefär lika stor utsträckning. Det är en 
intressant situation på så vis att män oftast ses som överordnade kvinnor och de som ger vård 
oftast uppfattas som överordnade dem som erhåller den. En intressant fråga är därför vad detta 
får för betydelse för maktbalansen i relationen socialsekreterare – klient. Könsaspekten inom 
vården är viktig att ha i åtanke när man studerar systemet. 
 
Respondenternas möjligheter att göra karriär och deras yrkesstatus uppfattas som begränsat, 
men trots det har många arbetat länge i branschen. En förklaring till att många valt att stanna 
kvar inom missbrukarvården trots begränsningarna kan vara arbetets omväxlande karaktär. 
Att arbetet trots allt är variationsrikt och att de flesta i personalen upplevde sig ha inflytande 
över beslut som rör klienterna väger på så vis upp mindre positiva delar av arbetet. Även detta 
kan vara en viktig utgångspunkt för att förstå socialarbetarnas situation.  
 
En annan utgångspunkt är socialarbetarnas olika roller/funktioner, vilka eventuellt kan 
förklara motstridigheter i personalens syn på alkohol- och drogproblem samt behandling. 
Socialarbetare har beskrivits både som hjälpare och kontrollanter, vilket kan innebära en 
konflikt i förhållningssättet mot klienterna (Johansson & Skrinjar, 2001). I detta projekt har 
det framgått att socialarbetare även kan ta rollen som försvarsadvokat/ beskyddare för sina 
klienter. Många gånger har socialsekreterarna inte velat tillfråga vissa klienter om de vill delta 
i en intervju med hänvisning till att de bedömt att klienten inte skulle orka med det. En annan 
roll som ligger nära till hands utifrån resultaten i kapitel 5 är rollen som ”gate-keeper” eller 
vårdfördelare/-differentierare. Med det menas att socialtjänsten för många hjälpsökande 
fungerar som en första anhalt på vägen till olika behandlingsinsatser. Det är där det avgörs om 
och vilken typ av vård klienten ska få. Till dessa roller (och inbakat i dem) kommer även de 
lagar och regler som styr socialarbetarens arbete som myndighetsrepresentanter.  
 
Även om rapporten inte innehåller mycket av hänvisning till tidigare forskning och 
teorianknytning har ändå en teoretisk ram givits utifrån vilken en del av resultaten kan förstås. 
Det gäller Brickmans m.fl. (1982) beskrivning av fyra modeller som har olika betydelse för 
om och hur samhället reagerar på individers problem. Enligt Brickman och hans kolleger gör 
alla sociala aktörer antaganden om ansvar hos en individ med problem. I kapitel 4 såg vi att 
en majoritet av personalen inom socialtjänsten ansåg att en person med alkohol- eller 
drogproblem är delvis ansvarig för uppkomsten av sina problem, medan en majoritet ansåg att 
individen är fullt ansvarig när det gäller att bli av med problemen. Det innebär ett mellanting 
mellan den moraliska modellen där individen ses som ansvarig för både uppkomst och lösning 
samt den kompensatoriska där individen är ansvarig för lösningen men inte uppkomsten. I den 
kompensatoriska modellen erbjuds hjälp och stöd som ska ge individen styrka och möjligheter 
att själv lösa sina problem medan den moraliska modellen främst innebär moraliska 
förmaningar, bestraffning av negativa beteenden och belöning av positiva beteenden.  
 
De attitydpåståenden om orsaker till alkohol- och drogproblem, som lägger orsaken till 
problemen utanför individen eller inom individen men utanför dennes kontroll (sociala 
problem, sjukdom, psykiska problem) fick stöd av en stor del av personalen. Däremot var det 
få som instämde i att alkoholberoende personer/drogmissbrukare är viljesvaga. Det innebär att 
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det är lättare att finna stöd för den kompensatoriska modellen än för den moraliska modellen. 
I den kompensatoriska modellen är individens egen vilja viktig och det verkar även 
socialtjänstpersonalen instämma i. Nästan samtliga instämmer i att behandling bara fungerar 
om den behandlade vill att den fungerar. Samtidigt instämmer cirka 90 procent i att det ibland 
är nödvändigt att tillgripa tvång för individens bästa. Om man ser på tvånget som en slags 
bestraffning skulle synsättet kunna passa in i den moraliska modellen, men om man ser på 
tvånget som något som tillgrips för att ge individen resurser och möjligheter att själv vilja 
passar synsättet inom den kompensatoriska modellen. Att motivera klienten till behandling 
under frivilliga former är en viktig del av tvångsvården (SiS, 2002), men det finns även 
problem med fokuseringen på motivation. Ekendahl (2001) visar att de intagna för tvångsvård 
själva är skeptiska till möjligheterna att motivera under tvång, Järvinen (2002) tar upp 
klassificerandet av ”motiverade” och ”omotiverade” samt hur ”de omotiverade” inte erbjuds 
hjälp och Billingers (2000) studie visar på svårigheterna att definiera vad motivationsarbete är 
och hur det skiljer sig från diagnostisering eller uppfostran.   
 
I kapitel 5 redogörs för personalens syn på prioriteringar inom missbrukarvården. Det 
framkommer att de tunga missbrukarna och de som missbrukat länge är grupper som många 
ansåg inte fick den vård de behövde, att de inte prioriteras och inte heller borde prioriteras. 
Denna hållning överensstämmer i viss utsträckning med Järvinens (ibid) analys av den danska 
hållningen och är mer i linje med den moraliska modellen än med den kompensatoriska. 
Dessa grupper vars resurser är de kanske mest bristfälliga borde, enligt ett kompensatoriskt 
synsätt, erbjudas desto mer resurser. Istället var det ungdomar, missbrukare med barn och 
motiverade missbrukare som flest ansåg prioriteras och borde prioriteras. I kapitel 6 framgår 
dock att omotiverade klienter inte är helt utestängda från socialtjänsten.     
 
Vidare visar resultaten att personalen ser som sin roll att erbjuda råd och handledning, men att 
det är upp till klienten att få till stånd en förändring. Personalens inställning uppfattades av de 
flesta som viktig. De menade att personalen måste tro att det kommer att gå bra för klienten 
för att denne ska lyckas. Knappt hälften (44%) gick så långt som att instämma i påståendet 
”Det är mitt ansvar att förändra klienternas beteende”, vilket kan tolkas som det åtminstone 
inte helt och hållet är klienternas ansvar. Även dessa resultat är i linje med den 
kompensatoriska modellen. 
 
Det kan tilläggas att det enligt Brickman m.fl. (1982) finns olika sätt att se på den mänskliga 
naturen inbakade i de fyra modellerna och de kan ha både negativa och positiva effekter. 
Inom den moraliska modellen ses människan som stark, i den kompensatoriska är människan i 
grunden god, i den medicinska är människan svag och inom upplysningsmodellen ses 
människan som i grunden dålig. Inom den moraliska modellen ska vi klara oss själva och är 
som mest varandras påhejare, vilket kan leda till ensamhet. Den negativa sidan av den 
kompensatoriska modellen är att personer som ständigt tvingas lösa problem som de inte 
själva skapat kan komma att känna mycket press på sig och få en negativ, på gränsen till 
paranoid, syn på världen. En negativ konsekvens kan därför vara alienation (Brickman m.fl., 
1982).  
 
Resultaten visar också att personalen inom socialtjänsten uppfattade att klienternas önskemål 
skiljer sig från vad de själva ansåg krävs för att klienterna ska bli av med sitt missbruk. En 
stor majoritet (92-98%) svarade att alkoholister/de som använder droger måste sluta helt för 
att bli av med sitt missbruk. Däremot svarade enbart 9 procent att ”En typisk klient vill sluta 
dricka alkohol helt och hållet”. Med det synsättet kan man förstå att så många som 83 procent 
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instämde i påståendet ”Jag är ofta tvungen att motivera klienterna till att vilja göra något åt 
sina problem”.  
 
Av frågan om vad personalen tror att klienterna vill ha ut av behandling liksom av vissa 
attitydpåståenden framgår även att personalens syn på alkoholproblem skiljer sig från deras 
syn på drogproblem. Drygt en tredjedel av personalen svarade angående klienter med 
drogproblem att dessa vill sluta använda droger helt och hållet, att jämföras med 9 procent för 
motsvarande alkoholpåstående. Det var betydligt vanligare att personalen trodde att klienter 
med alkoholproblem ville minska eller få kontroll över sin konsumtion än att de trodde det om 
klienter med drogproblem. Det kan spegla skillnader mellan de två klientgrupperna, men även 
personalens förväntningar spelar roll för svaren. När det gäller vården av alkohol- och 
drogproblem var det vanligare att personalen föredrog öppenvård för klienter med 
alkoholproblem än att de gjorde det för klienter med drogproblem. Droganvändning ansågs 
också i mindre utsträckning än drickande vara individens ensak. Det förefaller troligt att 
denna skillnad också innebär en skillnad i hur klienter med alkoholproblem behandlas i 
jämförelse med klienter med drogproblem.  
 
Om det finns hinder för att människor som upplever sig ha problem ska söka vård, vilket 
uppmärksammats av bl.a. Blomqvist (1996), är det viktigt att det görs så lätt som möjligt att ta 
kontakt med vårdgivare. Enligt resultaten i kapitel 8 ansåg över hälften av respondenterna att 
det var lätt att nå deras enhet per telefon och att det var lätt att få information om enheten. Av 
kapitel 6 framgick dock att 60 procent av personalen svarade att personer som bara kan 
komma på kvällar och helger inte tas emot. 
 
Slutligen tycks det utifrån resultaten av föreliggande undersökning som om det finns en 
samstämmighet i socialtjänstpersonalens syn på de frågor som redovisats. Personalen tycks 
överens i de flesta frågor (vilket märks genom skev svarsfördelning och små skillnader mellan 
grupper). Särskilt små var skillnaderna mellan personal i kommuner med olika 
medelinkomstnivå. Huruvida personalen faktiskt har en likartad syn, eller om frågeformuläret 
inte kunnat fånga upp skillnader mellan grupper av socialarbetare är oklart och skulle behöva 
studeras vidare. Andra frågor som skulle behöva ytterligare belysning, både genom 
kvantitativa och kvalitativa studier, är vilken typ av behandling som erbjuds olika grupper, 
vilken betydelse prioriteringsordningen har för klienter som kommer långt ned på listan över 
grupper som prioriteras, hur klienter med drogproblem behandlas i jämförelse med personer 
som har alkoholproblem, vilken betydelse socialarbetarnas olika roller har för deras arbete 
och hur vissa av de ibland motstridiga attityderna förhåller sig till varandra.
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STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning 
(SoRAD), 106 91 Stockholm 
 

Stockholm 01.10.15 
 
Till anställda inom socialtjänsten i Stockholms län  
 
Vid Stockholms universitet pågår en omfattande studie, ”Kvinnor och män i svensk missbruks-
behandling”, om människors erfarenheter av alkohol och droger och av att få hjälp med alkohol- och 
drogproblem. Omkring 2000 klienter/patienter i missbrukarvården inom Socialtjänsten och Landstinget 
samt 3000 personer ur länets allmänna befolkning deltar i studien. Syftet är att studera hur personer med 
problem kommer till behandling och hur väl missbrukarvården tillgodoser deras behov. Studien 
finansieras av Socialdepartementet. 
 
Som ett led i studien vill vi också tillfråga personal inom missbrukarvården om deras syn på missbruks-
problem och på vården. Ca 350 anställa inom Stockholms läns landstings beroendevård har redan svarat 
på enkäten och vi vill nu veta hur anställda inom socialtjänstens ser på vården m.m. Vi kommer att dela 
ut denna enkät till ca 700 anställda inom socialtjänsten i länet. 
 
Vi hoppas att Du vill hjälpa oss genom att fylla i det här frågeformuläret. Det tar cirka 30 minuter att 
fylla i enkäten. Vi är intresserade av just Dina erfarenheter och åsikter så vi ber Dig att inte diskutera 
frågorna med Dina kollegor förrän formuläret är ifyllt. Dina svar kommer att förvaras säkert och 
behandlas konfidentiellt av forskargruppen vid universitetet. Dina arbetskamrater eller överordnade 
kommer inte att få veta hur Du fyllt i enkäten eller få uppgifter från studien som gör att Dina åsikter kan 
identifieras. När resultaten presenteras kommer de olika vårdenheterna att kategoriseras så att Din 
arbetsplats inte kan identifieras. 
  
Om ingen särskild överenskommelse gjorts om hur SoRAD ska få Dina svar returnerar Du den ifyllda 
enkäten i det bifogade frankerade svarskuvertet till Stockholms universitet, SoRAD, 106 91 Stockholm.  
 
Resultaten kommer bland annat att presenteras på SoRADs hemsida, www.sorad.su.se. En första 
sammanställning förväntas bli klar under våren 2002. Om Du har några frågor angående studien eller 
hur formuläret skall fyllas i, kontakta gärna Jessica Palm (08-16 28 23), Kerstin Stenius (08-16 12 99) 
eller Jessica Storbjörk (08-16 14 68). 
 
 

Tack på förhand! 
 
 
Professor Robin Room 
Projektledare 
 
Besvara enkäten genom att kryssa för ett svarsalternativ per fråga om inte annat anges! 
 
I enkäten används ordet “behandling” av missbruk frekvent, även för sådant som normalt inte 
klassas som behandling. Med behandling avses här ”alla medicinska, psykosociala och sociala 
insatser som inriktas på att initiera eller vidmakthålla att enskilda individer kommer ifrån sitt 
missbruk och att förhindra återfall, inklusive avgiftning, samt insatser av mera stödjande och 
vårdande karaktär som syftar till social integrering av den enskilda.”. 



 

 

 

 

A1. Datum för ifyllandet (ÅÅ/MM/DD):   20 __ __ / __ __ / __ __ 
 
A2. I vilken kommun arbetar du?  
 

 1) Botkyrka  6) Solna stad  11) Upplands Väsby 
 2) Huddinge *  7) Stockholms stad *  
 3) Järfälla  8) Sundbybergs stad  12) Enheten för hemlösa 
 4) Sigtuna  9) Täby  13) Maria ungdom, soc 
 5) Sollentuna  10) Upplands Bro  14) Maria ungdom, SLL 

 
* Om Huddinge kommun eller Stockholms stad, ange även kommun-/stadsdel. 

 
A2b. Huddinge:    

 1) Utsikten  4) Sjödalen-Fullersta  7) Vårby  
 2) Flemingsberg  5) Skogås-Trångsund   
 3) Segeltorp  6) Stuvsta-Snättringe   

A2c. Stockholm:    
 1) Bromma  6) Katarina-Sofia  11) Norrmalm  16) Vantör 
 2) Enskede-Årsta  7) Kista  12) Rinkeby  17) Älvsjö 
 3) Farsta  8) Kungsholmen  13) Skarpnäck  18) Östermalm
 4) Hägersten  9) Liljeholmen  14) Skärholmen  
 5) Hässelby-Vällingby  10) Maria-Gamla stan  15) Spånga-Tensta  

 
A2d. Vilken enhet arbetar du på, t.ex. myndighetsutövning, öppenvård, ungdomsenhet (namnge 

enheten)? ...................................................................................................................................  

 
A3. Du är:   1) Man  2) Kvinna 
 
A4. Hur gammal är Du?    
 

 1)      -20 år  3)  31-40 år  5)  51-60 år 
 2)  21-30 år  4)  41-50 år  6)  61 -    år 

 
A5. Vad har Du för utbildning? Tänk på den högsta utbildning Du genomfört.  
 

 1)  Ej genomgått grundskola 
 2)  Grundskola 9 år, folkskola eller enhetsskola 
 3)  Enstaka gymnasieämnen 
 4)  2-årigt gymnasium, yrkesskola eller lärling 
 5)  3-årigt gymnasium, folkhögskola eller realskola 
 6)  Eftergymnasiala studier (ej komvux) 
 7)  Examen från universitet eller högskola 

 
A6. Vad har Du för yrke? 
 

 1) Arbetsterapeut    7) Psykolog 
 2) Alkohol-/ drogterapeut   8) Sekreterare/receptionist 
 3) Behandlingsassistent   9) Sjuksköterska 
 4) Kurator    10) Undersköterska 
 5) Läkare/psykiater   11) Socialsekreterare 
 6) Mentalskötare    12) Annat, vad: …………………………... 



 

 

 

 

A7. Vad består Dina arbetsuppgifter huvudsakligen av (endast ett alternativ): 

 1) Ledarskap/chefskap  2) Administration        3) Behandling 

 
 
 Hur många år har Du arbetat… 1) 

<2 år 
2) 

2-5 år
3) 

6-10 år 
4) 

11-15 år 
5) 

>15 år 
A8. … på den här enheten i den befattning Du nu har?      

A9. … delvis/huvudsakligen med missbrukare?      

 
A10. Hur många timmar arbetar Du under en genomsnittlig vecka på den här enheten?  

 __ __ timmar/vecka 

 

Ungefär hur stor del av en genomsnittlig vecka arbetar Du med olika saker? (Ange i %) 
 

A11a.   __ __ __ %  arbetar direkt med klienter/behandling 
A11b.   __ __ __ %  arbetar indirekt med klienter/behandling (behandlingskonferens, 

 kontakt med andra vårdgivare, t.ex. landstinget, behandlingshem) 
A11c.   __ __ __ %  dokumentation (uppdaterar journaler, upprätthåller register m.m.) 
A11d.   __ __ __ %  annat, vad: ………………………………………………………. 

    Tot. 100%   
 
A11e. Ungefär hur stor andel (%) av Dina klienter har problem med alkohol eller narkotika? 

Ca. __ __ __ % har problem 

 
A12. Använder Du ASI-intervjun (Addiction Severity Index) i Ditt dagliga arbete med klienterna?  

 1) Ja, ofta   2) Ja, ibland  3) Nej, aldrig 
 
A13. Vilken status uppfattar du att missbruksarbete har inom Din yrkeskår? 

 1) Hög  2) Medel   3) Låg 

 
A14. Vilka är möjligheterna för personer med Din utbildning att avancera inom ditt arbetsområde? 

 1) Goda  2) Genomsnittliga  3) Dåliga 
 
A15. Anser Du att Ditt arbete är… 

 1) … mycket omväxlande 
 2) … ganska omväxlande, eller 
 3) … rutinmässigt 

 
 
A16. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för hot om våld eller våld i ditt 
arbete? 
 1) Nej  2) Ja, en gång 3) Ja, flera gånger 
A16a. Hot om våld    
A16b. Våld    



 

 

 

 

B1. Först vill vi veta vad Du tycker om olika frågor relaterade till alkohol och till vad som hjälper 
människor att minska sitt drickande eller sluta dricka helt.  
  
  Överensstämmer med vad Du tycker 

 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
(1) 

 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt 

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

B1a Det finns behandlingar som är framgångsrika för 
människor som vill minska sitt drickande eller sluta dricka. 
 

    

B1b. Behandling av alkoholism fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar. 
 

    

B1c. Alkoholberoende personer är viljesvaga. 
 

    
B1d. Alkoholism är en sjukdom. 

 
    

B1e. Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med deras 
alkoholproblem. 
 

    

B1f. Alkoholister måste sluta dricka helt för att kunna bli av 
med sitt missbruk. 
 

    

B1g. Alkoholister måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att behandlingen ska 
fungera. 
 

    

B1h. En person som blivit av med sitt alkoholberoende förtjänar 
särskild respekt. 
 

    

B1i. En persons drickande är dennes ensak och angår inte 
samhället. 
 

    

B1j. Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att be om 
hjälp för sina alkoholproblem. 
 

    

B1k. Alkoholproblem är ett socialt problem, snarare än ett 
medicinskt problem. 
 

    

B1l. Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till behandling 
av alkoholproblem för personens eget bästa. 
 

    

B1m Vem som helst kan relativt lätt sluta missbruka alkohol om 
han/hon verkligen vill sluta. 
 

    

B1n. Det bör satsas mer resurser på öppenvård snarare än på 
slutenvård för alkoholister. 

    
 
B2. Markera de alternativ som bäst beskriver Din syn på alkoholism/alkoholberoende.  
Flera möjliga. 

 
 B2a) Det är en sjukdom som människor föds med eller har med sig från barndomen. 
 B2b) Det blir till en sjukdom när människor förlorar kontrollen över sitt beteende. 
 B2c) Det är ett sätt att tala om vad som egentligen utgör sociala problem i samhället. 
 B2d) Det är ett sätt att tala om vad som egentligen är ett psykologiskt problem. 
 B2e) Det är en vana som utvecklas till ett problem. 



 

 

 

 

B3. Nu kommer vi till några frågor relaterade till droger andra än alkohol och vad som hjälper 
människor att minska sitt drogbruk eller sluta använda droger helt och hållet.  
 
  Överensstämmer med vad Du tycker 

 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
 (1) 

 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

B3a. Det finns behandlingar som är framgångsrika för 
människor som vill sluta använda droger. 
 

    

B3b. Behandling av drogmissbruk fungerar bara om den 
behandlade vill att den fungerar. 
 

    

B3c. Drogmissbrukare är viljesvaga. 
 

    
B3d. Drogberoende är en sjukdom. 

 
    

B3e. Läkare är de som bäst kan hjälpa personer med deras 
drogproblem. 
 

    

B3f. De som använder droger måste sluta helt för att kunna 
bli av med sitt missbruk. 
 

    

B3g. Drogmissbrukare måste åka hemifrån och bo på 
behandlingshem eller liknande för att behandlingen ska 
fungera. 
 

    

B3h. En person som blivit av med sitt drogberoende förtjänar 
särskild respekt. 
 

    

B3i. Om en person använder droger är dennes ensak och 
angår inte samhället. 
 

    

B3j. Vem som helst skulle tycka att det är pinsamt att be om 
hjälp för sitt drogproblem. 
 

    

B3k. Drogproblem är ett socialt problem, snarare än ett 
medicinskt problem. 
 

    

B3l. Det är ibland nödvändigt att tvinga någon till 
behandling av drogproblem för personens eget bästa. 
 

    

B3m. Vem som helst kan relativt lätt sluta att ta droger om 
han/hon verkligen vill sluta. 
 

    

B3n. Det bör satsas mer resurser på öppenvård snarare än på 
slutenvård för drogmissbrukare. 

    
 
B4. Markera de alternativ som bäst beskriver Din syn på drogberoende. Flera möjliga. 
 

 B4a) Det är en sjukdom som människor föds med eller har med sig från barndomen. 
 B4b) Det blir till en sjukdom när människor förlorar kontrollen över sitt beteende. 
 B4c) Det är ett sätt att tala om vad som egentligen utgör sociala problem i samhället. 
 B4d) Det är ett sätt att tala om vad som egentligen är ett psykologiskt problem. 
 B4e) Det är en vana som utvecklas till ett problem. 

 



 

 

 

 

Anser Du att alkoholister/alkoholberoende personer är fullt ansvariga, delvis ansvariga eller inte 
ansvariga för att …  
  1) Fullt ansvarig 2) Delvis ansvarig 3) Inte ansvarig 
B5. …de blivit alkoholberoende?    
B6. …bli av med sitt alkoholberoende?    

 
Anser Du att drogberoende personer är fullt ansvariga, delvis eller inte alls ansvariga för att…  
 
  1) Fullt ansvarig 2) Delvis ansvarig 3) Inte ansvarig 
B7. …de blivit drogberoende?    
B8. …bli av med sitt drogberoende?    

 
 
C1. Vilka klienter tar ni för närvarande emot och vilka tar ni inte emot på er enhet (frågan gäller 
inte bara officiella riktlinjer för enheten utan också vilka klienter ni i praktiken inte har möjlighet att 
ta emot)?  
  

De som… 
Tas ej emot 
enl. gällande 

regler 
(1) 

Finns ej 
resurser att 

ta emot 
(2) 

Tas emot 
 
 

(4) 
C1a. … är berusade eller narkotikapåverkade    
C1b. … inte beställt tid    
C1c. … inte klarar av ett terapeutiskt samtal    
C1d. … inte är eniga med er behandlingsideologi    
C1e. … är aggressiva    
C1f. … har psykiska problem utöver missbruksproblemen    
C1g. … haft långvariga och svåra missbruksproblem    
C1h. … inte talar svenska    
C1i. … är omotiverade    
C1j. … misskött sig på enheten tidigare    
C1k. … bara kan komma på kvällar/helger    
C1l. … inte vill sluta helt med alkohol eller droger    
C1m. … inte remitterats hit från annan enhet/myndighet     
 



 

 

 

 

C2. Människor kommer till behandling/vård av olika anledningar. Markera för varje påstående om 
Du tror att det kan vara en orsak till att Era klienter kommer till din enhet.  
 
  Stämmer för klienterna här 

 
  

Påstående 
De flesta

 
(1) 

En del 
 

(2) 
 

Några 
enstaka 

(3) 

Inga 
 

(4) 
 

C2a. De vill få praktisk hjälp med det dagliga livet. 
 

    
C2b. Polisen eller annan myndighet för hit dem eller tvingar 

dem att komma. 
 

    

C2c. De känner att det är dags att göra något åt sitt drickande 
eller drogmissbruk. 
 

    

C2d. De vill få hjälp med att göra sina liv lugnare och mer 
givande. 
 

    

C2e. Någon de bryr sig om säger att de är tvungna att söka hjälp 
om de ska fortsätta hålla kontakt/träffas. 
 

    

C2f. De vill att någon professionell ska fastställa att de inte har 
något problem. 
 

    

C2g. De vill få lite andrum, livssituationen har blivit för 
komplicerad. 
 

    

C2h. De blir tillsagda att komma för att inte förlora sitt 
socialbidrag. 
 

    

C2i. De blir tillsagda att komma för att undvika fängelse eller 
annan påföljd. 
 

    

C2j. De blir tillsagda att komma för att få behålla sitt jobb. 
 

    
C2k. De vill vila upp sig efter att under en längre inte mått bra. 

 
    

C2l. De vill undvika att bli tvångsomhändertagna enligt LVM. 
 

    
C2m De blir varnade att de kommer att förlora vårdnaden om 

sitt/sina barn om de inte påbörjar behandling. 
    

 
C3. Klienter med alkohol- och drogproblem har olika förväntningar på eller tankar om hur 
behandlingen/vården för dessa problem kommer att vara. Markera för varje påstående om Du tror 
att det stämmer för Era klienter när de först kommer hit.  
  

Påstående 
De flesta

 
(1) 

En del 
 

(2) 

Några 
enstaka 

(3) 
 

Inga 
 

(4) 
 

C3a. De tror behandlingen kommer att kräva mycket jobb från 
deras sida. 
 

    

C3b. De förväntar sig att bli bra så snart kroppen är fri från 
alkohol eller droger. 
 

    

C3c. De tror att alla deras alkohol- eller narkotika problem 
kommer att vara lösta när de är klara med behandlingen. 

    



 

 

 

 

 Forts. Klienternas förväntningar då de kommer 
till din enhet. 

De flesta
 

(1) 

En del 
 

(2) 

Några 
enstaka 

(3) 
 

Inga 
 

(4) 
 

C3d. De tror att behandlingspersonalen här ska kunna hjälpa 
dem förändra deras livssituation. 
 

    

C3e. De tror inte att behandlingen här kommer att påverka dem.     
 
 
C4. Vilket av följande beskriver bäst vad en typisk klient med alkoholproblem vill få ut av 
behandlingen/vården på den enhet där Du jobbar? (välj endast ett svarsalternativ)   
 

 1) Frågan är ej applicerbar på denna enhet (behandlar ej alkoholproblem). 
 

 2) En typisk klient vill sluta dricka alkohol helt och hållet. 
 3) En typisk klient vill minska sitt drickande, eller få kontroll över det. 
 4) En typisk klient vill eliminera de problem som drickandet orsakar, oavsett om det förändrar 

drickandet eller inte. 
 5) En typisk klient anser sig inte ha något problem med alkohol som behöver förändras. 

 
 
C5. Vilket av följande beskriver bäst vad en typisk klient här med drogproblem vill få ut av 
behandlingen/vården på den enhet där Du jobbar?  (välj endast ett svarsalternativ)   
 

 1) Frågan är ej applicerbar på denna enhet (behandlar ej narkotikaproblem). 
 

 2) En typisk klient vill sluta använda droger helt och hållet. 
 3) En typisk klient vill minska sitt drogbruk, eller få kontroll över det. 
 4) En typisk klient vill eliminera de problem som drogbruket orsakar, oavsett om det förändrar 

drogbruket eller inte. 
 5) En typisk klient anser sig inte ha något problem med droger som behöver förändras. 
 6) En typisk klient vill få metadon eller annat substitut för droger. 

 
 
C6. Nedan finner du ett antal påståenden om eventuella skillnader mellan kvinnor och män när det 
gäller missbruk. Markera för varje påstående om Du instämmer eller inte. 
 
  

Påstående 
Instämmer 

helt 
 

(1) 

Instämmer 
delvis 

 
(2) 

Tar delvis 
avstånd 

från 
(3) 

Tar helt 
avstånd 

från 
(4) 

C6a. Män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller deras 
behov av vård. 
 

    

C6b. Män och kvinnor kan lära sig saker av varandra 
om de behandlas tillsammans. 
 

    

C6c. Män och kvinnor borde behandlas åtskilda från 
varandra. 

    

 
 



 

 

 

 

C7. Hur ser Du på följande påståenden kring hur kvinnor som missbrukar skiljer sig från män som 
missbrukar.  
  

Påstående 
Instämmer 

 
 
 

(1) 

Ingen 
skillnad 
mellan  
könen 

(2) 

Snarare 
tvärtom, det 
gäller män i 
högre utstr. 

(3) 
C7a. Kvinnliga missbrukare är mer socialt utslagna när de 

kommer till vård/behandling för missbruk. 
 

   

C7b. Kvinnors missbruk är ofta mer dolt.  
 

   
C7c. Kvinnliga missbrukare skäms mer för sitt missbruk. 

 
   

C7d. Kvinnliga missbrukare har ofta större behov av 
samtalsterapi. 
 

   

C7e. Kvinnliga missbrukare har ofta större behov av socialt 
stöd. 
 

   

C7f. Det finns ofta fler hinder (yttre och/el inre) för att en 
kvinna ska söka hjälp för missbruksproblem. 
 

   

C7g. Kvinnliga missbrukare har ett mindre socialt kontaktnät. 
 

   
C7h. Kvinnor har en svårare problematik utöver 

missbruksproblemen. 
 

   

C7i. Kvinnor lever ofta i en mer utsatt situation.    
C7j. Kvinnor har mer nytta av gruppterapi.    
C7k. Kvinnor har oftare haft en svår uppväxt.    
C7l. Kvinnor har oftare blivit sexuellt utnyttjade.    
C7m. Kvinnor behöver i högre utsträckning lära sig att umgås 

med personer av sitt eget kön. 
 

   

C7n. Kvinnor är svårare att få kontakt med.    
 
 
C8. Hur upplever Du att det är att arbeta med kvinnor som missbrukar i jämförelse med att arbeta 
med män som missbrukar?  
  Instämmer 

 
 

(1) 

Ingen skillnad 
mellan könen 

 
(2) 

Snarare tvärtom, 
det gäller män i 

högre utsträckning 
(3) 

C8a. Intressantare 
 

   
C8b. Jobbigare/mer uttröttande 

 
   

C8c. Mer utvecklande 
 

   
C8d. Det ställer högre krav på kompetens    
 



 

 

 

 

C9. Nu följer tre frågor för var och en av grupperna nedan som gäller resurser i missbrukarvården 
generellt, inte bara på Din enhet. (obs! 3 frågor per grupp, 3 kryss (ja/nej svar) per rad) 
 
För varje grupp, tycker du att den…  
 

a) …får den 
vård den 
behöver? 

 
0) Nej   1) Ja 

b) …prioriteras 
nu i förhållande 

till andra? 
 

0) Nej    1) Ja 

c) …borde 
prioriteras framför 

andra grupper? 
 

0) Nej    1) Ja 
1. Invandrare 

 
                  

2. Kvinnor 
 

                  
3. Män 

 
                  

4. Missbrukare med barn 
 

                  
5. Personer som missbrukat länge 

 
                  

6. Psykiskt sjuka missbrukare 
 

                  
7. Socialt integrerade missbrukare 

 
                  

8. Ungdomar 
 

                  
9. Tunga missbrukare 

 
                  

10. Motiverade missbrukare 
 

                  
11. Personer som nyligen börjat missbruka                   
 
 
C10. Hur lätt uppfattar du att det är för era klienter att nå enheten per telefon? 

 
 1) Lätt    3) Svårt  
 2) Ibland lätt, ibland svårt   4) Vet ej 

 
C11. Hur lätt uppfattar du att det är för intresserade att få information om er enhet? 

 
 1) Lätt    3) Svårt 
 2) Ibland lätt, ibland svårt   4) Vet ej 

 
 
D1. Hur tycker Du att samarbetet fungerar mellan landstingets och socialtjänstens missbrukarvård i 
den kommun/stadsdel där Du arbetar? 

 
 1) Här förekommer inget samarbete mellan socialtjänst och landsting 
 2) Ett samarbete håller på att utvecklas 
 3) Det finns ett nära samarbete som inte fungerar särskilt bra 
 4) Det finns ett nära samarbete som i huvudsak fungerar bra  5) Vet ej 

 
D2. Hur ser Du på omfattningen av samarbetet mellan landstingets och socialtjänstens 
missbrukarvård på Din arbetsplats? 

 
 1) Jag skulle vilja ha mer samarbete 
 2) Jag skulle vilja ha mindre samarbete 
 3) Samarbetet ligger på en bra nivå  4) Vet ej 



 

 

 

 

Om Du arbetar direkt med klienterna →→→→ Fortsätt nedan på E1 
Om Du inte arbetar direkt med klienterna →→→→ Gå till fråga F1 (nederst på denna sida)  
 
E1. Nu följer några frågor om  hur Du ser på Ditt arbete med missbrukare (vad gäller deras 
missbruk). 
  Överensstämmer med vad Du tycker 

 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
 (1) 

 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

E1a. Det är mitt ansvar att förändra klienternas beteende. 
 

    
E1b. Jag erbjuder råd och handledning; men det är upp till 

klienten att få till stånd en förändring. 
 

    

E1c. Jag är ofta tvungen att övertyga klienter om att de har 
problem. 
 

    

E1d. Jag är ofta tvungen att motivera klienterna till att vilja 
göra något åt sina problem. 
 

    

E1e. Om man har för höga förväntningar, leder det oftast bara 
till att klienten misslyckas. 
 

    

E1f. Jag har stort inflytande över beslut som rör “mina” 
klienter 
 

    

E1g. Om man kan få en klient att sluta dricka eller använda 
droger, blir dennes liv alltid bättre. 
 

    

E1h. Det är vårt jobb att behandla klienternas hälsoproblem, 
inte deras sociala problem. 
 

    

E1i. Jag känner stark medkänsla för våra klienter, jag kan 
tänka mig hur det är att vara i deras kläder. 
 

    

E1j. Jag trivs bäst med de delarna av mitt jobb där jag inte 
träffar klienterna. 
 

    

E1k. För att klienten ska lyckas måste personalen tro att det 
kommer att gå bra för denne.   

    

 
 
Alla svarar: 
 
F1. Hur ser Du på  enhetens möjligheter att hjälpa klienterna med deras alkohol- och/eller 
drogproblem?  

 
 1) Mycket goda   3) Ganska dåliga 

 2) Ganska goda   4) Mycket dåliga 

 
 



 

 

 

 

F2. Nedan följer ett antal påståenden om hur det kan vara på en arbetsplats. Hur väl stämmer de 
med  Din arbetsplats? 
  Överensstämmer med Din arbetsplats 

 
  

Påstående 
Helt och 

hållet 
 (1) 

 

Delvis 
 

(2) 

Inte 
särskilt

(3) 

Inte 
alls 
(4) 

F2a. Här finns en bred kompetens. 
 

    
F2b. Arbetsbelastningen är alldeles för hög på det här stället. 

 
    

F2c. Det är ofta det saknas kunskap om specialområden på 
enheten. 
 

    

F2d. Personalen har ett nära samarbete med varandra här. 
 

    
F2e. Här känner jag att jag får stöd från mina arbetsledare. 

 
    

F2f. Jag känner mig delaktig i beslut som rör enheten. 
 

    
F2g. Resurserna är väl anpassade till behoven av vård på den 

här enheten. 
 

    

F2h. Det är oftast lätt att få tag på arbetsledaren för den här 
enheten. 
 

    

F2i. Det här är en arbetsplats där jag vill stanna kvar länge. 
 

    
F2j. Jag känner att jag i mitt arbete får hjälpa till och göra 

något bra. 
 

    

F2k. Det är svårt att få kompetent personal till den här 
enheten. 
 

    

F2l. Om jag hade alkohol- eller drogproblem, skulle jag vilja 
få hjälp på ett ställe som detta. 
 

    

F2m. Här finns goda möjligheter till vidareutbildning.     
 
 
G1. Vad är det bästa med Din arbetsplats? 
 
.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
 
G2. Vilket är det största problemet på Din arbetsplats? 
 
.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................



 

 

 

 

 


