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ABSTRAKT 
 
Studiens syfte var att beskriva hur socialsekreterare resonerar i valet av behandlingsmetod för 
heroinmissbrukare. För att skapa förståelse för detta belystes socialsekreterarnas antaganden 
om heroinmissbrukaren, socialsekreterarnas föreställningar om den vård de erbjuder samt vad 
de anser om substitutionsbehandling respektive drogfri behandling. Undersökningen utfördes 
som en kvalitativ intervjuundersökning med sex socialsekreterare i en av Stockholms Stads 
stadsdelar. Följande teman identifierades och analyserades närmare (1) Vem är 
heroinmissbrukaren? (2) Hur resonerar socialsekreterarna kring olika behandlingsformer för 
heroinmissbrukare? (3) Hur resonerar socialsekreterarna kring valet av behandlingsform för 
heroinmissbrukare? Vetenskapsfilosofiskt positionerar sig uppsatsen inom hermeneutiken 
samt postmodernismen och resultatet har analyserats ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Resultaten visade att socialsekreterarna uppvisade en samstämmig konstruktion av 
heroinmissbrukaren. Valet av behandlingsmetod var framför allt avhängig klientens egen 
motivation och baserades enligt socialsekreterarna inte direkt på deras kunskaper och 
erfarenheter av så kallad god behandling.  
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 Inledning 
Under utbildningen och i våra tidigare yrkesverksamheter har frågor om behandling av 
missbrukare varit ständigt återkommande. Svårigheter att rätt bedöma viken typ av insats som 
kan ha bäst effekt för klienten är enligt vår erfarenhet något som många socialarbetare 
upplever. Under utbildningen har ingenting som kan hjälpa oss att klargöra dessa svårigheter 
kommit till vår kännedom. Detta i kombination med den debatt som försiggått under hösten 
2005 om substitutionsbehandling för heroinmissbrukare har varit avgörande för valet av c-
uppsatsämne.  
 
Det har blivit uppenbart för oss att utvärderingar av behandlingsinsatser för missbrukare inte 
är särskilt frekventa, att det är andra omständigheter exempelvis personliga åsikter och 
uppfattningar som styr valet av insats. Då missbruksvård är en stor del av det arbete med 
individer som försiggår inom socialtjänsten och därmed tar en ansenlig del av de kommunala 
resurserna i anspråk, är valen av insatser intressanta. Vad har socialsekreterare för bild av det 
fenomen som heroinkonsumtion konstituerar, hur resonerar man om heroinister och deras 
livsvillkor, vad är en behandling för något och hur kan man se på de resultat som behandling 
ger.  
 
Vi ämnar med denna uppsats kasta ljus över de resonemang och omständigheter som 
socialsekreterare tillskriver vikt i en utredningssituation där insatser för heroinmissbrukare 
skall realiseras.  
 
En drivkraft för projektet har varit nyfikenheten på om de kunskaper och teorier som är en del 
av socionomutbildningen har någon relevans i det praktiska sociala arbetet inom den 
socialtjänstbundna missbruksvården. Finns det exempelvis något vetenskapligt stöd för de 
metoder som används, grundar sig det praktiska arbetet på utvärderade behandlingsmetoder, 
så kallat evidensbaserat socialt arbete, eller bygger det praktiska arbetet på en känsla av 
förtvivlan inför den heroinmissbrukande klientgruppens situation? Vilka föreställningar finns 
om heroinister och behandling av dessa på en enhet inom socialtjänsten som arbetar med 
missbrukare och vilka teorier och ideologier bygger dessa föreställningar på?  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur socialsekreterare resonerar kring valet av 
behandlingsmetoder för heroinister. För att klargöra detta kommer socialsekreterarnas 
antaganden om heroinister att belysas. Projektgruppen kommer att försöka klarlägga vilka 
föreställningar socialsekreterarna har om den vård de erbjuder. 
 
Uppsatsens huvudfråga är; Hur resonerar ett urval av socialsekreterare kring valet av 
behandlingsmetod för heroinmissbrukare? 
Frågeställningen har delats upp i tre teman, vilka presenteras nedan; 
 

1. Hur beskriver socialsekreterarna heroinisternas problematik och specifika egenskaper? 
2. Hur resonerar socialsekreterarna kring olika behandlingsformers särdrag för 

heroinmissbrukare? 
3. Hur resonerar socialsekreterarna kring valet av behandlingsmetod för 

heroinmissbrukare? 
 
Tema 1 har fokus på socialsekreterarnas beskrivning av heroinmissbrukaren. Är det en person 
som lider av en fysisk sjukdom, är heroinanvändandet ett symtom på en bakomliggande 
problematik eller är det strukturella förklaringar man använder. Det finns även den 
möjligheten att man ser det som en moralfråga eller att det är en kombination av flera 
faktorer. Det kan också tänkas att det är andra beskrivningar än ovan angivna punkter som 
används på socialkontoren för att beskriva heroinmissbrukarens specifika problematik och 
egenskaper.  
 
Tema 2 är tänkt att synliggöra socialsekreterarnas tankar och erfarenheter vad gäller drogfri, 
respektive substitutionsbehandling samt tydliggöra de bedömningar och värderingar av de 
behandlingsmetoder som tillämpas för klientgruppen heroinmissbrukare. 
 
Tema 3 kommer att lyfta fram vad socialsekreterarna anser viktigt för att göra en 
behovsbedömning, exempelvis klientens ålder, bakomliggande problematik, egen motivation, 
och fysisk och psykisk hälsa. Projektgruppen ämnar belysa socialsekreterarnas resonemang 
om hur de väljer behandlingsinsats för heroinmissbrukare.  
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Begrepp 
AA, anonyma alkoholister – självhjälpsgrupp som bildas 1935 i USA av Bill Wilson och 
Robert Smith båda svårt alkoholiserade. De tolv steg de skrev ned i boken ”Anonyma 
Alkoholister” är ett förslag till ett program för tillfrisknande från det de uppfattade som 
beroendesjukdomen alkoholism. Anonyma Narkomaner har adapterat de tolv stegen. 
Minnesotamodellen och/eller tolvstegsbehandling är behandlingsmodeller som använder sig 
av AAs tolv steg. 
 
Drogfri behandling – vid behandling av alkohol- eller narkotikamissbruk är vården i regel 
drogfri, dvs. alla former av droger, ofta också medicinska preparat, är bannlysta. 
 
Heroin – ett derivat av opiaten morfin, starkt vanebildande. Tolerans uppstår vid upprepad 
tillförsel det vill säga större doser behövs för bibehållen effekt. Överdosering kan leda till 
döden.  
 
Metadon – syntetisk opiat som blockerar effekten av heroin eller andra opiater. Ges som 
substitutionsbehandling vid heroinmissbruk. 
 
Subutex/buprenorfin – syntetisk opiat som utvecklats som smärtstillande medel. Har inte 
lika stor effekt som morfin utan motverkar i stället effekten av andra opiater, ex. heroin, 
används därför i substitutionsbehandling för heroinister. Kan även användas vid avgiftning 
från opiatberoende. 
 
Underhållsbehandling – Substitutionsbehandling, Metadonprogram – olika benämningar för 
behandling av heroinmissbrukare där man ger patienten någon form av 
morfinersättningspreparat t.ex. subutex eller metadon. 
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Tidigare forskning 

Antaganden om narkotikamissbruk 
Synen på narkotika och narkotikabruk är väldigt enhetlig i Sverige. Det finns knappast någon 
som menar att man kan använda narkotika, på samma sätt som alkohol, för att koppla av eller 
njuta. De som börjar använda narkotika gör det därför att de lider av ungdomligt oförstånd 
eller en ohälsosam nyfikenhet. Narkotika ses framför allt som farlig av den allmänna 
opinionen (Hübner, 2001, s. 204) och narkotikabruket har institutionaliserats som ett 
kriminellt beteende och en angelägenhet för vården.  
 
Tankar om att narkotikabruk sprids epidemiskt på liknande sätt som virussjukdomar har 
funnits i den svenska diskursen sedan 1960-talet och förknippas i hög grad med Nils Bejerot. 
Hans tankar om den epidemiska spridningen av narkotikabruket kan antagligen inte nog 
underskattas för den svenska narkotikapolitiken och synen på narkotika och narkomaner.  
Bejerot menar att narkomani är ett tillstånd i sig, det vill säga narkotikaanvändning inte är 
fråga om ett symptom på något annat bakomliggande problem.  
 
Bejerot menar dock att det finns psykosociala faktorer i rekryteringen av nya narkomaner 
men, att när beroendet väl är etablerat har begäret efter drogen tagit driftsmässig karaktär och 
viljan är underordnad drogsuget (Bejerot, 1985, s. 29). När beroendet sedan är etablerat spelar 
det ingen roll om personen avstår från drogen under långa tidsrymder, han/hon kommer ändå 
aldrig kunna få samma förhållande till drogen som innan han/hon blev beroende (Bejerot, 
1985, s. 33). Bejerot menar att narkomanens viljeliv blivit deformerat av narkotikaberoendet 
och att denne helt förlorat kontrollen när det gäller användandet av narkotika. Denna 
kontrollförlust anser Bejerot vara ”kärnpunkten i narkomanins väsen” (Bejerot, 1985, s. 90). 
”Ett narkotikafritt samhälle”, ”krig mot narkotikan” och andra liknande paroller kan knytas 
till den syn som Bejerot företräder.  
 
Till viss del delas Bejerots syn med företrädare för något som kan kallas sjukdomsmodellen 
när det gäller förklaringen av fenomenet narkomani. Anonyma Narkomaners manifest påstår 
att beroendet är en kronisk sjukdom vars förlopp kan hejdas (Anonyma Narkomaner [NA], 
1998, s. 5). Detta gäller alla droger som är sinnes- eller stämningsförändrande såsom 
cannabis, alkohol och exempelvis heroin (NA, 1998, s. 4). Men märkligt nog gäller det inte 
koffein eller nikotin. Till narkotikaberoende är det kopplat ett antisocialt beteende och en 
oförmåga att hysa mänskliga mentala och känslomässiga funktioner. Den beroende kommer 
att sjunka till djurens nivåer vad det gäller livsföring och existens i övrigt (NA, 1998, s. 5). 
Detta tillstånd kan drabba den som på något sätt, oklart vilket, har någon fysisk disposition för 
beroende (NA, 1998, s. 3). Anonyma Narkomaner har hämtat sitt program för tillfrisknande 
från Anonyma Alkoholister och är således en del i den självhjälpsrörelse som kallas 
tolvstegsrörelsen. Behandlingar som på något sätt knyter an till detta sätt att se på 
drogproblem går under beteckningen Minnesotabehandling eller -modellen. De kan också 
kallas för tolvstegsbehandling. Lösningen av problemet med beroendet sägs vara av andlig 
natur och innefattar att den beroende följer de tolv stegen. Stegen är förslag till ett program 
som den tillfrisknande beroende personen använder för att hantera livet och de känslor 
han/hon ställs inför (NA, 1998, s. 9).  
 
Inom tolvstegsrörelsen är man noga med att inte ta ställning i yttre angelägenheter (NA, 1998, 
s. 75). Åsikter som narkotikafritt samhälle eller legalisering av narkotika är inte något som 
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kan knytas till tolvstegsrörelsen. Problemet med beroende förläggs dock till individen, inte till 
substansen. 
 
Det finns förklaringar till narkomani som bygger på utvecklingspsykologiska teorier där den 
problematiske konsumentens väg ner i missbruket anses bero på bakomliggande orsaker. 
Droganvändandet ses som ett symptom på en bakomliggande störning. Det går att se tre 
viktiga faser i den psykosociala utvecklingen hos en problematisk konsument enligt Jan 
Ramström. Dessa är en tidig karaktärsstörning, utstötning och antagande av 
narkomanidentitet. Tidig karaktärsstörning orsakas av störningar i de tidiga objektrelationerna 
som kan ha sin orsak i faktorer utanför eller innanför familjen. De effekter som den tidiga 
störningen orsakar tar sig utryck i brisande jagutveckling som kan resultera i att barnet stöts 
ut, det kan exempelvis uppfattas som bråkigt och jobbigt.  Reaktionerna från omgivningen 
kan bli att barnet blir utstött. I tonåren kommer den problematiska uppväxten att göra det svårt 
för personen att utforma en positiv identitet och hellre än att inte utforma någon identitet alls 
kan utvecklandet av en negativ identitet vara ett sätt att hävda sig i sociala sammanhang 
(Ramström i Goldberg, 2000, s. 73f).  
 
Denna syn ligger nära den Goldberg företräder med tankar om att man bör se de 
problematiska konsumenternas drogande som skilt från andra människors användande av 
narkotika, något som han benämner rekreationskonsumtion. Det som driver den 
problematiska konsumenten menar Goldberg är självdestruktivitet och därför är inte kriget 
mot narkotikan en framkomlig väg för att bekämpa narkotikaproblemen. Det är bara att spela 
spelet på de problematiska konsumenternas villkor. Lösningen finns istället på ett annat plan, 
exempelvis genom att arbeta för att så många människor som möjligt ser att de har en plats i 
samhället. Detta kommer att minska det negativa samhälleliga tryck som genererar personer 
med behov att använda narkotika på problematiska sätt.     
 

Utvärderingar av behandling 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) skriver i sin årliga rapport 
”Drogutvecklingen i Sverige” (2004) att den svenska missbrukarvården länge byggde på 
långa institutionsvistelser och hade ambitionen att uppnå en varaktig drogfrihet. Numera har 
det dock skett en minskning av vårdtiden, allt färre vårdas med stöd av tvångslagar och man 
använder sig i större omfattning av öppenvårdsinsatser. Svensson och Kristiansson (2004, i 
CAN 2004, s. 101) menar att detta är en kostnadsfråga. Den tidigare offensiva 
narkomanvården har blivit defensiv på grund av besparingar. 
 
Utvärderingar gällande drogfria behandlingar för heroinmissbrukare saknas i stort sett 
(Svensson, 2005, s. 215) och enligt Goldberg (2000, s. 10) finns ingen anledning att se 
optimistiskt på de drogfria behandlingsmetodernas resultat. Statens offentliga utredningar 
(SOU) skriver att ”Utvärderingar och andra studier som generellt studerar vårdinsatser för 
hela guppen missbrukare visar i allmänhet att effekterna av narkomanvården är liten.” (SOU 
2000 s. 152).  
 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) rapport ”Behandling av alkohol- 
och narkotikaproblem”, så tyder mycket på att behandling av heroinmissbrukare ger effekt 
(SBU, 2001, s. 38). Det är framförallt metoder som bygger på psykoterapi som verkar 
fungera. Stödjande eller omlärande behandlingar verkar inte ge någon effekt. 
Institutionsbehandling av opiatmissbrukare ger en liten men signifikant effekt. På grund av 
brister i materialet kan man svårligen uttala sig om långtidseffekterna (SBU, 2001, s. 49f). 
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Man kan inte se någon skillnad i effektivitet mellan institutionsvård och öppenvård för 
opiatmissbrukare (SBU, 2001, s. 54). För opiatmissbrukare förefaller bästa 
behandlingsresultat uppnås med metadon i kombination med rådgivning och psykoterapi 
(SBU, 2001, s. 66). McLellan (i Andreasson 2000, s. 180) har gjort en undersökning som 
visar att vid en given metadondos minskar missbruket och förbättras de sociala funktionerna 
hos heroinisterna ju mer psykosocial behandling de får. 
 
Substitutionsbehandlingen är vetenskapligt väldokumenterad. Då metadonbehandlingen varit 
mycket kontroversiell i Sverige har den stått under strikt vetenskaplig kontroll och ett flertal 
vetenskapliga utvärderingar har genomförts (Svensson, 2005, s. 189f). Internationellt har 
metadonbehandlingen studerats noga under de senaste fyra decennierna. Det är den mest 
noggrant utvärderade behandlingsform för drogberoende. Det är statistiskt säkerställt att 
metadonbehandling minskar illegalt heroinanvändande, riskbeteende gällande HIV, 
narkotikarelaterad brottslighet samt stöld (Gossop, 2004, s. 189f). Metadonprogrammet 
startade i Sverige 1966 av psykiatriprofessor Lars Gunne och har fram till 2005 varit föremål 
för noggrann reglering (Johnsson, 2003 s. 110; Svensson, 2005, s. 192).  
 
Subutex är förhållandevis nytt i Sverige och godkändes av Läkemedelsverket först 1999 som 
läkemedel. Fram till 2005 har subutexförskrivningen ej varit reglerad, det har varit möjligt för 
varje läkare att skriva ut subutex. Enligt en undersökning som Läkemedelsverket gjorde 2002, 
har Subutex framför allt skrivits ut vid beroendekliniker och psykiatrimottagningar (Svensson, 
2003, s. 192). 
 
Enligt socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2004:8 som trädde i kraft 20050101 har hanteringen 
av subutex och metadon förändrats. Subutexförskrivning har endast blivit möjlig för läkare 
som arbetar med missbruksproblematik. Utöver detta har reglerna vad det gäller metadon 
behandling lättats något. Det gäller framförallt att taket för antal patienter i behandling och att 
kraven på dokumenterat missbruk numer är två år. Åldersgränsen för att komma ifråga för 
substitutionsbehandling är 20 år. 
 

Behovsbedömningar 
Att göra bedömningar av vårdbehov och att välja eventuell behandlingsinsats är centralt för 
socialsekreteraren i mötet med missbrukande klienter. Det finns flera dimensioner i 
bedömningsprocessen då den även kan ses som ett första steg i en behandlingsproces. 
Klienten blir involverad i kartläggningen av sitt eget missbruksmönster och kan finna 
motivation och uppmuntran att gå vidare i att bearbeta sina problem (Gossop, 2004, s. 107).  
Man behöver dessutom sätta upp mål för behandlingen. Dessa bedömningar bygger på 
insamlandet av fakta om klienten, klientens situation och dennes problem.  
 
Michael Gossop (2004 s. 93) menar att det finns en risk att man gräver ner sig i långa 
detaljerade analyser av de omständigheter som lett klienten fram till det tillstånd han/hon nu 
befinner sig i. Detta beror på ett överskattande av betydelsen av noggrannhet. Hur klienten 
hamnat i den nuvarande situationen är inte av intresse i bedömningen utan tyngdpunkten bör 
ligga på hur klienten ska kunna gå vidare.   
 
Bedömningen skall enligt Gossop bestå av en genomgripande och sammanhängande 
bedömning av klientens problem på följande områden. 
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1. vilka droger använder klienten.   
2. hur använder han/hon drogerna   
3. vilka är de sociala och psykologiska omständigheterna för droganvändandet.  

 
Med detta som underlag kan man börja sätta samman en grundläggande behandlingsplan och 
sätta upp mål för insatserna. Bedömningen bör också göras med tanke på hur den kan vara till 
nytta för att få en förändring till stånd. Kommer informationen att belysa vilka stöd och hinder 
som finns för klientens möjligheter att förändras i positiv riktning. Gossop menar att även en 
person som är helt oerfaren vad det gäller bedömningar av missbrukares vårdbehov kommer 
att kunna plocka fram mycket information om exempelvis problem med kriminalitet, 
arbetslöshet, hemlöshet, hälsa eller psykiatriska problem (Gossop, 2004, s. 93). 
 
Dessa olika faktorer är något som kan vara en följd av missbruket men även vara problem 
utan sådan koppling för klienten. Dessa omständigheter kan alla vara av stor vikt att 
uppmärksamma, men bedömningen bör inriktas på att kartlägga vägen ut ur missbruket och 
att uppmärksamma hinder på den vägen (Gossop, 2004, s. 94).  
 
Man behöver även beakta graden av beroende. Det går att se på beroende utifrån grad av 
allvarlighet eller som kategori, det vill säga antingen eller. Ett exempel på kategorisk syn är 
DSM-IV, vid uppfyllandet av en uppsättning kriterier under en specifik tidsrymd är klienten 
beroende. Gossop föreslår att man ser på olika former av missbruksbeteenden så att man kan 
skilja ut beroendeproblematik från annat problematiskt droganvändande. Ett sätt att göra det 
är exempelvis att skilja på något som han kallar osanktionerat användande av droger, alltså 
användande av illegala droger eller droger som på andra sätt ses som oacceptabla av 
majoritetssamhället (Gossop, 2004, s. 101f).  
 
En annan typ av problematiskt användande är ”riskabelt användande”, det vill säga 
användande av droger som kan skada personen psykisk eller fysiskt. Gossop menar att man 
kan tala om ett ”dysfunktionellt droganvändande” som kännetecknas av att personen får 
konsekvenser som exempelvis nedsatt förmåga att fungera i relationer eller arbetsliv. Sedan 
kan man också se sådant droganvändande som fortsätter trots att personen redan har fått svåra 
konsekvenser som ”skadligt droganvändande”. Dessa kategorier menar Gossop bör skiljas 
från beroende eftersom de leder till olika sorters svårigheter för klienten och därför bör 
behandlas olika (Gossop, 2004, s. 103).  
 

Socialsekreterarnas val av behandling 
Socialsekreterares val av behandlingsmetod har tidigare belysts av Blomqvist och Wallander 
(2004; 2005). Blomqvist och Wallander (2004; 2005) har presenterat två delrapporter från 
projektet ”Vem får vilken missbruksvård”. Den första rapporten, ”Åt var och en vad hon 
behöver?”, är en vinjettstudie av drygt 200 socialarbetares bedömningar och val av insatser 
vid missbruksproblem. Här har fem fiktiva klienter presenterats för socialarbetarna som sedan 
har fått bedöma vilken insats de skulle önska erbjuda klienten (Blomqvist & Wallander, 2004 
s. 26f). 
 
Analysen visar att vilken insats klienten erbjuds beror på var han eller hon hör hemma och av 
vilken enskild socialsekreterare bedömningen görs (Blomqvist & Wallander, 2004, s. 106). 
Den visar på en heterogenitet i socialsekreterarnas val av behandlingsmetod, bland annat då 
samma (fiktiva) klient blir erbjuden samtliga sju representerade insatsmöjligheter. Dessutom 
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visar den på att det finns en betydande skillnad i synsätt och attityder hos socialarbetarna till 
missbruk och missbrukaren (Blomqvist & Wallander, 2004, s. 122ff). 
 
Delrapport två, ”Vad styr vårdvalen?”, är en faktoriell survey av faktorer som predicerar valet 
av insats från socialtjänsten. Här pekar forskarna på vilka klientegenskaper som bäst 
predicerar valet av en viss insats för missbrukare inom socialtjänsten. Beslutssituationen delas 
upp i fyra delar. Socialarbetarna ställs inför beslutssituationer som; Tillhör klienten 
socialtjänstens målgrupp?; Är klienten i behov av organiserad hjälp?; Är klienten i behov av 
en omvårdande eller rehabiliterande insats? och slutligen; Skall vården ske i öppenvård eller 
på behandlingshem? De drygt 200 socialarbetarna har sedan fått fyra serier med 15 fiktiva 
klienter i vardera att bedöma och välja insats för utan att ta hänsyn till vare sig ekonomiska 
eller organisatoriska omständigheter (Wallander & Blomqvist, 2005 s. 9ff). 
 
Helhetsanalysen för delstudie två visar att det i första hand är klientens egenskaper som 
påverkar socialarbetarnas bedömning av insatsbehov och val av insats. De klientegenskaper 
som spelar störst roll i samtliga beslutssituationer är klientens missbruksmedel, 
missbruksmönster, psykiska hälsa, situation på arbetsmarknaden, ålder samt egen syn på sin 
alkohol- eller narkotikakonsumtion. För heroinmissbrukare ser dock situationen något 
annorlunda ut, då heroinmissbruk är starkt predicerande för tvångsvård enligt Lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) (Wallander & Blomqvist, 2005, s. 81). Heroinister och 
andra injektionsmissbrukare föranleder de dyraste insatserna och forskarna menar att en trolig 
förklaring till detta är att socialarbetarna tagit till sig den samhälleliga diskurs som säger att 
narkotikamissbruk, i synnerhet heroinmissbruk, är synnerligen farligt (Wallander & 
Blomqvist, 2005, s. 123).  
 
Studien visar också på att valet av insats styrs av bedömarens uppfattning av alkohol- och 
narkotikaproblematik, utbildning, position i arbetet samt kön. Bedömningen påverkas även i 
viss mån av lokala organisatoriska och strukturella förutsättningar (Wallander & Blomqvist, 
2005, s. 117f). 
 
Också Mats Ekendahl (2004) har intresserat sig för socialtjänstens handläggning av 
missbruksärenden i studien ”Omöjlighetens praktik”. Studien är kvalitativ och fokus ligger på 
hur socialsekreterarna berättar om hur de gjort sina val i handläggningen av LVM-ärenden, 
men även på hur socialsekreterarna beskriver missbrukaren. Resultaten visar att det framför 
allt är hur gravt missbruket anses vara samt missbrukarens hälsotillstånd som ligger till grund 
för bedömningen. Heroinister beskrivs som själva sinnebilden för vilka LVM är en 
nödvändighet. Heroinmissbrukarens problem anses ligga i drogens natur då det är starkt 
beroendeframkallande och därmed styr individen och eftersom varje injektion är en potentiell 
överdos lever de i livsfara. Heroinister anses vilja, men inte kunna rehabiliteras på frivillig 
väg (Ekendahl, 2004, s. 181f). 
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Teoretiskt perspektiv 

Socialkonstruktionism 
Wetherell & Maybin (1998, s. 257) skriver om komplex av innebörder och praxis som något 
som kännetecknar det socialpsykologiska fält där människors identitet konstrueras. Dessa 
innebörder eller meningar vad det gäller socialarbetarens uppfattning av en klient kommer 
antagligen att beskära de olika möjligheter till identiteter som finns för klienten och 
socialarbetaren. För klientens del kan man tänka sig att det inte går att förhålla sig på ett sätt 
till sitt problem som är alltför avvikande från den vedertagna föreställningen om problemet. 
Klienten riskerar då att framstå som verklighetsfrämmande.  
 
För att vidare tillämpa resonemanget till en situation på ett socialkontor kan antagligen inte en 
klient/heroinist komma vidare i exempelvis samtalet om insats utan att anamma de 
institutionaliserade egenskaper som en klient ska besitta. Om klienten inte vill erkänna dessa 
egenskaper eller vill ge dessa en innebörd efter eget huvud kommer konflikter att uppstå med 
socialsekreteraren.  
 
Exempel på detta kan iakttagas när det gäller substitutionsbehandling av heroinister. Då dessa 
behandlingar efterfrågas av i stort sett alla heroinister och ses med yttersta skepsis av många 
socialsekreterare skulle man kunna anta att denna skepsis är ett utryck för en rädsla för 
förskjutning i maktbalansen som hotar att omdefiniera socialarbetarens arbetsuppgifter och 
därmed identitet. Detta eftersom socialarbetarens identitet som socialarbeteren måste stå i 
samklang med en kollektiv historia som rör responser och reaktioner (Wheterell & Maybin, 
1998, s. 256).  
 
Då medicinsk behandling av heroinmissbrukare beskrivs som en multidisciplinär 
angelägenhet (SoS, 2004, s.15) där olika professioner ska samarbeta, såsom t.ex. 
sjukvårdspersonal och socialsekreterare, kan den misstro mot substitutionsbehandling som 
finns hos socialsekreterare vara ett uttryck för en kamp om ägandet av problemet. 
Substitutionsbehandling är ju främst en behandlingsform som har en medicinsk grund och 
läkare har av tradition en mycket starkare ställning när det gäller att definiera ett problem. 
Hübner menar att det hänger samman med att läkarnas status i samhället är högre än 
socialsekreterarnas (Hübner, 2001 s.44). 
 
”Det innebär, allmänt formulerat, att den sociala verklighetens företeelser och begrepp som 
’sociala problem’, ’allmänhet’, och ’missbruk’ inte kan betraktas som objektiva storheter som 
finns därute utan som socialt konstruerade; som resultat av interaktion i form av kollektiva 
definitionsprocesser i en viss samhällelig kontext” (Hübner, 2001 s. 16) 
 
I ett snävare perspektiv kan man fundera över vad som har lett fram till situationen som 
klienten befinner sig i och vad exempelvis ett användande av heroin står för. Är det ett 
uppfyllande av de förställningar som finns om en viss klass med människor eller människor 
med en eller flera specifika egenskaper, personliga eller historiska, som leder fram till en 
obalans som finner något slags jämviktsläge i etablerandet av ett heroinmissbruk. Notera ordet 
heroinmissbruk. Om bilden av användandet av heroin inte hade omfattat föreställningen om 
ett missbruk kanske det inte skulle ha varit ett alternativ för personen att hemfalla åt just det 
beteendet. Wetherell och Maybin (1998, s. 254) skriver om gemensamma handlingar som 
något som skapar identitet och att människor i en bestämd situation endast kan definiera sig 
utifrån vad andra deltagare gör.   
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För att använda sig av ett omvänt exempel kan man tänka sig en grupp som använder heroin. 
Gruppmedlemmarna befinner sig under ett tryck att handla på ett visst sätt för att passa in i 
gruppen, exempelvis att använda heroin. De personer som inte gör det uppvisar från guppen 
ett avvikande beteende även om beteendet i ett annat sammanhang skulle anses som socialt 
acceptabelt eller till och med önskvärt. Man skulle då kunna tänka sig att dessa personer gör 
en avvikarkarriär. De har inte lyckats att använda den generaliserade andre, alltså en 
samordnad internaliserad bild av de attityder och perspektiv som finns i den sociala grupp de 
tillhör (Wheterell & Maybin, 1998, s. 281), som en vägledare vad det gäller moral och 
handling. Även det som utspelar sig på ett socialkontor mellan klient och socialarbetare 
begränsar eller försvårar möjligheterna för deltagarna att agera på sätt som strider mot de 
institutionaliserade normer som gäller för den specifika situationen.  
 
Att analyser data ur ett konstruktionistiskt perspektiv är meningsfullt därför att det är de 
föreställningar om missbruk, droger och behandling samt de resultat man eftersträvar, som 
styr de val av insats socialsekreterarna gör. Dessa föreställningar konstrueras framför allt i det 
sociala sammanhanget på arbetsplatsen, men också genom att aktörerna har med sig 
föreställningar in det sociala sammanhanget. Den överordnade missbruksdiskursen påverkar 
och påverkas av hur inblandade parter förhåller sig till problemet. 
  
Det finns tre faktorer som det sociala arbetet konstrueras utifrån menar Payne (2002, s. 39). 
Dessa tre faktorer är klienten, kontexten och socialarbetaren. 
 
Socialkontoret som institution utgör också ett utryck för föreställningar om klienter och deras 
behov. Denna omständighet kan också utgöra en begränsning för vad en klient kan vara, vad 
sociala problem är och hur hjälpen kan utformas. Även socialarbetaren själv definieras delvis 
utifrån institutionen men också utifrån klienten.  
 
Payne (2002, s. 38) menar att de bilder som exempelvis socialarbetare bildar sig av klienterna 
och deras problem genom att dela med sig av sin uppfattning med varandra för det första inte 
kan skiljas från den kontext där de skapats. Dessa bilder eller föreställningar blir också 
behandlade av kollektivet på ett sådant sätt att de ses som objektiva. Det finns alltså en bild av 
vad en klient eller en socialsekreterare är. Följaktligen finns även en bild av vad exempelvis 
heroinisten, missbruk och drogen heroin är. Dessa bilder och föreställningar om verkligheten 
kan institutionaliseras av de personer som är med och konstruerar dem genom att de infogar 
dessa i ett meningsskapande system.  
 
Dessa institutionaliserade förställningar och bilder finns om allting och är något man som 
individ växer in i och accepterar. Därmed kan institutionaliserande och legitimerande av 
föreställningar skapa sociala innebörder och konventioner som styr hur individerna beter sig 
och/eller vad de förmår att se som sant eller falskt, gott och ont osv. Detta påverkar i sin tur de 
föreställningar och konventioner som individen kommer att ha och som påverkar det som 
institutionaliseras i en föränderlig spiralliknande process. Denna föränderliga process menar 
Payne (2002, s. 39) sker generellt på samhällsnivå och även specifikt i det sociala arbetet. 
 
En klient utsätts alltså för ett starkt tryck ifrån omgivningen och inifrån sig själv att acceptera 
och underkasta sig de föreställningar som socialarbetare har av klienten. Men det är också så 
att klienten har med sig föreställningar om vad en socialarbetare är och det kommer att styra 
det handlingsutrymme som socialarbetaren har. Ytterligare faktorer som bidrar till 

 12



konstituerandet av personerna är kontexten, lokalen, institutionen eller exempelvis 
utredningsförfarandet och de inblandades föreställningar om detta (Payne, 2002, s. 39ff).  

Klienten 
Payne (2002, s. 43) menar att klientskapet bättre beskrivs som en process än ett tillstånd. 
Exempelvis kommer heroinister att bli klienter i det att de kommer i kontakt med en 
socialkontor. Om heroinisten kan bli klient eller inte avgörs i mycket av de föreställningar 
som socialarbetaren har av heroinister, deras behov och vad de kan erbjudas för insatser från 
socialtjänsten (Payne, 2002, s. 44). För att klienten skall vilja söka hjälp från socialtjänsten så 
är upplevelsen av att det finns ett problem grundläggande. Det är inte troligt att heroinisten 
kommer att söka hjälp av socialtjänsten utan att denne upplever att det finns ett problem. 
Heroinisten kan även skickas till socialtjänsten av någon annan eller utsättas för annat socialt 
tryck. Medvetenhet om att man har ett problem samt att man blir utsatt för ett socialt tryck 
kan vara det som sätter i gång en motivation eller drivkraft till att man söker hjälp, blir klient.  
 
”Definitionen av ett problem, sociala påtryckningar, >>vägen<< till socialbyrån och alla de 
val som blev inaktuella under denna väg till valet av socialtjänsten kan vara en följd av 
generella sociala uppfattningar om ett problem och vilka former av stöd som finns 
tillgängliga.” (Payne, 2002 s. 44). 
 
När sedan den potentielle klientens behov och omständigheter är utredda och något slags 
kontrakt, alls icke nödvändigtvis formellt nedskrivet, är upprättat kan klientskapet sägas vara 
etablerat. 

Kontexten 
Kontexten är en avgörande faktor för det sociala arbetet. För att en verksamhet skall kunna 
kallas socialt arbete måste det utföras under speciella omständigheter. Det finns, skriver 
Payne (2002, s. 46), socialt arbete som utförs inom ramen för allt från exempelvis 
självhjälpsgruppers verksamheter till socialkontor. Dessa verksamheter har alla det 
gemensamt att det arbete de utför sker i en organisatorisk kontext. Ett socialkontor, menar 
Payne (2002, s. 46), består av ett antal individer vars sociala relationer och konstruktioner 
påverkar det sociala arbetet. Socialkontoret kan alltså ses som en organisatorisk kontext där 
bland annat politiska beslut, sociala och personliga normer och föreställningar om socialt 
arbete påverkar den aktivitet som betraktas vara socialt arbete. 

Socialarbetaren 
Föreställningar om vad en socialarbetare är konstrueras också i mötet med klienten i den 
kontext som socialkontoret utgör. Payne menar att man i relationen med klienten kan se en 
ömsesidig påverkan som definierar socialarbetaren, denne kommer alltså att förändras av 
klienten. De föreställningar som klienten och socialsekreteraren har med sig in i mötet är 
organiserade utsagor och uppfattningar om vad som ska ske, samt varför och vem som agerar 
på vilket sätt. Det finns en tradition att se socialt arbete som del i en katalytisk process där 
socialarbetaren och institutionen relativt oförändrade förändrar klienten (Payne, 2002, s. 42). 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är alla inblandade parter definierade av sociala 
processer som de även är med att skapa själva. Payne kallar dessa relationer för reflexiva i det 
att de påverkar varandra ömsesidigt. 
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Metod 

Forskningsdesign 
Undersökningen bygger på kvalitativa samtalsintervjuer. Vald metod är motiverad då 
undersökningens syfte är att försöka förstå hur socialsekreterarna resonerar i valet av 
behandlingsmetod för heroinmissbrukare. Enligt Kvale (1997, s. 37) lämpar sig den valda 
metoden för att beskriva och förklara situationer och upplevelser ur respondentens värld. 
 

Vetenskaplig position 
Studiens vetenskapliga position är kombinerat hermeneutisk och postmodernistisk.  

Hermeneutiken 
Hermeneutiken studerar tolkningen av texter. I begreppet texter innefattas även diskurser och 
handlingar. Då forskningsintervjun transkriberas förvandlas den till text som går att tolka. 
Kvale (1997, s. 50) påpekar dock att det finns skillnader då hermeneutiken traditionellt tolkat 
avslutade texter medan forskningsintervjun framträder samtidigt som den tolkas av 
intervjuaren. Intervjuaren kan därför förhandla om sin tolkning med intervjupersonen. Syftet 
med tolkningen är att finna en ”giltig och gemensam förståelse för en texts mening” (Kvale, 
1997, s. 49).  
 
Den hermeneutiska tolkningen sker med hjälp av en hermeneutisk cirkel eller spiral (Kvale, 
1997, s. 50; Olsson & Sörensen, s. 101). Det innebär att man bryter ner helheten i delar för att 
tolka och förstå dem. Utifrån förståelsen av delarna tänker man sig att förståelsen för helheten 
ökar, och utifrån denna förståelse ökar även förståelsen för delarna och så vidare. Cirkeln 
sluts då man i texten funnit ett ”inre sammanhang, utan logiska motsägelser” (Kvale, 1997, s. 
51). 
 
Den hermeneutiska cirkeln har använts i uppsatsarbetet under tematiseringen då information 
om samma tema samlats från olika källor. Olika delar/teman har också använts för att belysa 
frågeställningen, vart och ett av dessa teman har analyserats och tolkats för att ge en bild av 
huvudfrågan. 
 
En hermeneutisk tolkning förutsätter att forskaren har goda kunskaper i det aktuella ämnet, 
det vill säga vara väl påläst (Kvale, 1997, s. 52). 

Postmodernismen 
Postmodernismen misstror att det finns en universell sanning. Postmodernismen anser att 
verkligheten, som är en social konstruktion, bygger på ”tolkning av och förhandling om den 
sociala världens mening” (Kvale, 1997, s. 45). För postmodernismen har frågan om en 
undersökning är vetenskaplig eller ej ersatts med frågan om undersökningen ger värdefull 
kunskap. 
 
Inom postmodernismen fokuserar man på den sociala konstruktionen av verkligheten varför 
språket blir mycket viktigt då det är språket som förmedlar den sociala konstruktionen 
(Larsson, 2005, s. 93f). Enligt Kvale (1997, s. 46) skapar språket verkligheten och varje språk 
skapar en egen verklighet enligt postmodernismen. Denna fokusering på språket kan sägas 
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göra frågan om en objektiv verklighet oviktig då verkligheten bara kan vara en konstruktion, 
aldrig objektiv men inte heller enbart subjektiv på grund av institutionalisering. 
 
Vetenskap och kunskap är en ”mänsklig representation av verkligheten” (Payne, 2002, s. 57) 
som förmedlas mellan oss i språket. Också därför blir språket mycket viktigt. Språket kan 
aldrig förstås skilt från sin kontext. Vad som förmedlas mellan oss i språket snedvrids och 
förvrängs ofta då budskapet går förlorat om språket är skilt från sin kontext (Payne, 2002, s. 
57f). Därför är det av största vikt ta hänsyn till kontexten vid transkriberingen av intervjuerna 
då kontexten går förlorad i det skriftliga sammanhanget (Kvale, 1997, s. 47).  
 
Hur budskapet förmedlas och hur budskapet tolkas kommer onekligen att påverkas av sociala 
förutsättningar (Payne, 2002, s. 57f). Man kan därför säga att budskapet, eller kunskapen som 
däri ligger, finns i relationen. Kunskapen finns inte inom människan och inte heller objektivt i 
verkligheten utan existerar endast i relationen mellan människan och omvärlden (Kvale, 1997, 
s. 47). I postmodernismens natur ligger att det finns flera olika teorier om verkligheten. 
Socialkonstruktionismen är en av de postmodernistiska teorierna (Payne, 2002, s. 59).  
 

Förförståelse 
Vårt intresse för missbruksfrågor i allmänhet har väckts av att en av medlemmarna i 
projektgruppen arbetat inom socialtjänstens missbruksvård ett antal år. Där tycker han sig ha 
märkt att det finns en tendens att ganska okritiskt anamma nya behandlingsideologier och att 
man också hamnar i någon slags ideologisk låsning i sitt sätt att se på droger, missbrukare och 
behandling. Exempel på detta är när tolvstegsbehandlingar blev högsta mode i mitten och 
slutet av 1980-talet och vi tycker att samma tendenser nu kan märkas i debatten om subutex i 
synnerhet och när det gäller medicinsk behandling av missbrukare i allmänhet.  
 
Vad det gäller synen på missbrukare så har den växlat mellan att missbrukaren är en moraliskt 
förkastlig människa till att personen lider av en sjukdom. Det samma gäller synen på droger, 
som exempelvis morfin och amfetamin som har gått från att ses som universalmediciner till 
att bli klassade som narkotika och vara ett hot mot samhällets fortbestånd (Hübner, 2001. s. 
48ff). Vi har riktat in oss på att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med dessa frågor 
dagligdags resonerar om missbruk, behandling och missbrukare för att på så sätt försöka 
förstå hur man bedömer vem som ska ha vilken typ av behandling. För att begränsa oss har vi 
valt att titta på valet av behandling för heroinmissbrukare, dels för att kunna hålla oss inom 
ramarna för en c-uppsats men också på grund av den aktualitet som substitutionsbehandling 
har haft hösten 2005 med uppmärksamhet i media framför allt vad det gäller subutex.  
  
Trots att missbruksvården tar ganska stora resurser i anspråk så tycker vi oss märka att 
vetenskapliga utvärderingar av vilka metoder som har effekt i stort sett saknas, med undantag 
för substitutionsbehandlingar som exempelvis metadonförskrivning. Det verkar istället vara så 
att man på varje arbetsplats utvecklar sin egen syn på vad som är effektiv behandling. Hur 
detta går till och vad man tycker är väsentligt när man talar om missbruk och behandling är 
intressant. Exempelvis så kan man tycka att det är märkligt att substitutionsbehandling som är 
vetenskapligt beprövad och under lång tid använd för behandling av heroinister inte förrän de 
senaste åren har fått den utbredning som verkar befogad. Det är fortfarande inte 
oproblematiskt att förespråka substitutionsbehandlingar och det finns fog för att vara kritisk, 
men i dagsläget saknas i stort sett vetenskapligt utvärderade alternativa behandlingar. 
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Ett telefonsamtal till en av de organisationer som aktivt motarbetar substitutionsbehandling 
visade att deras ståndpunkter i frågan ej grundade sig i forskning, men att personen vi talade 
med kände flera narkomaner och att dessa personer intygade att metadon och subutex var 
dåligt för heroinister. Detta betyder inte att vi underkänner denna organisation eller deras 
verksamhet och samtalet får stå för den person vi talade med. Det intressanta är att vi inte tror 
att den här föreningen på något sätt är unik utan att vi tror att samma resonemang kan finnas 
lite varstans inom den sektor i samhället som arbetar med missbruksfrågor och/eller 
behandling.  
 

Litteratursökning 
Litteratursökningen skedde i databasen Libris samt CAN-bibliotekets bibliotekskatalog 
Alcona. Sökorden i Libris och Alcona var missbruk, metod, behandling, behandlingsmetod. 
 
Sökningen visade att det finns mycket forskning inom områdena missbruk, metod och 
behandling men att få fokuserade på just socialsekreterarnas val av behandlingsform och att 
ingen fokuserade på valet av behandlingsform för just heroinmissbrukare. Tips och idéer om 
litteratur har även mottagits av handledare Mats Ekendahl samt kursansvarig Sam Larsson. 
Litteratur har också hittats genom referenser i läst litteratur. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utformades som en kvalitativ intervjuundersökning som var halvstrukturerad 
till sin natur. En tematiserad intervjuguide utformades med tre teman som grund för samtalen 
med socialsekreterarna. Valet av metod föreföll lämpligt då den kvalitativa intervjun 
möjliggör att lyfta fram socialsekreterarnas resonemang kring heroinister och behandling för 
heroinister (Kvale, 1997, s. 37). 
 
Att hålla intervjuerna halvstrukturerade ger en möjlighet att följa upp intervjupersonernas 
tankar och öppna upp för ett samtal. Samtidigt kan intervjuguiden ses som en checklista som 
möjliggör att de frågor som anses vara relevanta täcks av intervjun (Kvale, 1997, s. 121). 
 
Intervjuguiden (se bilaga 1) är utformad som en allmän intervjuguide och liksom Larsson 
(2005, s. 104) skriver så kompletterades den allmänna intervjuguiden i den faktiska 
intervjusituationen av ett mer informellt samtal. Frågorna är tematiskt bundna till uppsatsens 
forskningsfråga och syfte. Intervjuguiden hölls i största möjliga mån fri från fackspråkliga 
ord, även om socialsekreterarna med största sannolikhet skulle vara kapabla att hantera dessa. 
Undvikandet av avancerad terminologi möjliggör också för intervjupersonerna att använda 
sina egna ord för att beskriva upplevelser och tankar. Språket styrs då av aktörens begrepp. 
Frågorna var utformade så att socialsekreterarna lätt skulle kunna svara på dem utifrån sin 
egen erfarenhet och sina tankar kring denna. 
 
Tematiseringen av frågeställningen har sin grund i de antaganden som tidigare forskning har 
beskrivit gällande narkotikamissbrukare i allmänhet (Bejerot 1978, 1980; Goldberg 2001; 
Gossop 2004), heroinmissbrukare i synnerhet (Svensson, 2005; SBU, 2001), behandling 
(Bejerot 1978,1980; Goldberg 2001, 2005; Gossop 2004) och vår egen erfarenhet från 
arbetsliv och privatliv. De tematiska överväganden som har gjorts har genomförts i samtal 
med handledare Mats Ekendahl och kursansvarig Sam Larsson om dessa temans relevans för 
forskningsfrågan. 
 

 16



Efter att två testintervjuer genomförts och visat att temat om socialsekreterarnas beskrivning 
av heroinistens problem och egenskaper tenderade att ta alltför stor del av intervjupersonernas 
intresse och därmed också tid av samtalet, placerades den frågan sist i de konkreta 
intervjusituationerna. Intervjuerna planerades i stället att öppnas med en mer allmänt hållen 
fråga för att respondenten skulle få berätta mer övergripande om sin uppfattning om arbetet 
med heroinmissbrukare och ge oss en chans att hitta vägar in till ett samtal om respondentens 
föreställningsvärld. Intervjuerna inleddes med att be respondenten att berätta om det senaste 
ärende de haft när en heroinist blev aktuell för någon form av insats från socialtjänstens sida. 
Denna del av intervjun är att se som inspirerad av den narrativa berättelsemetoden då 
intervjupersonerna uppmanades att ge mer utförliga och detaljerade berättelser (Larsson, 
2005, s. 105). 
 

Urval 
Intervjun planerades att genomföras med sex socialsekreterare. Önskvärt var att samtliga sex 
socialsekreterare arbetade på samma arbetsplats då detta skulle kunna bidra till en fördjupad 
insikt i intervjupersonernas föreställningsvärld. Att samtliga intervjupersoner arbetade på 
samma arbetsplats begränsade antalet variabler (som arbetsplatskultur, ekonomiska 
förutsättningar för placeringar och så vidare) att ta ställning till i analysen. Önskvärt var även 
att intervjupersonerna skulle arbeta inom någon av Stockholm stadsdelsförvaltningar då detta 
avsevärt underlättade det rent praktiska genomförandet. Kontakt togs därför personligen med 
en av Stockholms stadsdelars vuxenenhet där sex respondenter genast tackade ja till att delta i 
undersökningen. Då en av författarna praktiserat på ifrågavarande vuxenenhet var det lätt att 
få access till ett adekvat urval av respondenter. Samtliga respondenter titulerar sig 
socialsekreterare. Ingen hänsyn har tagits till respondentgruppens sammansättning i fråga om 
kön, ålder eller arbetslivserfarenhet. Det faktum att det blev tre män och tre kvinnor tillmäts 
ingen särskild betydelse, men ses inte heller som något problem. 
 

Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats under arbetstid för att minska 
eventuellt krångel för intervjupersonerna. Att de dessutom var på sin arbetsplats kan också 
tänkas ha bidragit till att de hade en känsla av kontroll över situationen. Fyra av intervjuerna 
genomfördes i en samlingslokal på vuxenenheten. De andra två genomfördes i ett besöksrum, 
också det på vuxenenheten. Samtliga intervjupersoner informerades innan intervjun om att 
samtalet skulle bandas, att deras medverkan var frivillig samt att deras namn i rapporten 
skulle vara fingerade. 
 
Vi hade delat upp uppgifterna under intervjuernas genomförande så att en person höll i själva 
samtalet med hjälp av intervjuguiden och den andre personen satt som iakttagare med uppgift 
att stötta person ett så att intervjuguidens täcktes av. Den bisittande personen ställde även 
frågor och sökte klargöranden i samtalen.  
 
Att banda intervjuerna är viktigt av flera skäl. Dels möjliggör det en mer precis datainsamling 
som kan ligga till grund för direkta citat i rapporten. Dels underlättar det analysarbetet om 
datainsamlingen är solid (Larsson, 2005, s. 100). Vi använde oss av två stycken mp3spelare 
för att spela in intervjuerna där en användes som backup.  
 
Vi började med att samtala om syftet med arbetet helt kort och poängtera att intresset var 
inriktat på respondentens föreställningar och resonemang kring de frågor som skulle 
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diskuteras och inte vad vetenskapens senaste rön om missbruk och behandling säger. 
Intervjuerna avslutades med frågan om respondenten hade något att tillägga eller om 
respondenten tyckte att något perspektiv på frågorna inte belysts ordentligt eller saknades helt.           
 

Databearbetning, analys och tolkningsförfarande 
Analysen har skett ad hoc det vill säga att olika angreppssätt och tekniker har använts för att 
analysera intervjumaterialet (Kvale, 1997, s. 184). Avsikten har varit att klarlägga och tolka 
respondenternas svar. Intervjumaterialet har tematiserats och meningstolkats enligt Kvale 
(1997, s. 182). Allt arbete som gjorts med empirin har gjorts gemensamt av författarna. 
 
Tematiseringen av ämnet skedde innan intervjuerna gjordes. Intervjuinspelningarna lyssnades 
i sin helhet igenom enskilt av författarna vid upprepade tillfällen. Samtliga intervjuer 
transkriberades därefter temavis, endast de delar av intervjun som bedömdes vara relevanta 
för uppsatsen transkriberades. Alla intervjuer transkriberades gemensamt av författarna. 
 
Citaten har omformulerats till skriftspråklig form och har valts att hållas korta för att 
underlätta läsningen av rapporten. Uttryck som ”hm”, ”mm” och dylikt har tagits bort för att 
underlätta läsningen (Kvale, 1997, s. 240f). 
 

Validitet 
Validitetsfrågan i kvalitativ forskning hänger samman med om den valda metoden varit till 
gagn för studiens syfte, det vill säga huruvida forskaren med hjälp av den valda metoden 
undersökt vad han/hon avsett att undersöka (Kvale, 1997, s. 215; Ruth, 1991, s. 286). Kvale 
(1997, s. 219) skriver att validitetsfrågan bör aktualiseras kontinuerligt under arbetes gång för 
att underlätta att studiens syfte uppnås.  
 
Validiteten handlar alltså om huruvida uppsatsens forskningsfrågor är kapabla att besvara 
uppsatsens syfte samt huruvida den valda metoden varit lämplig för att besvara 
forskningsfrågorna. Den valda metoden, en kvalitativ intervjuundersökning, har gett det 
empiriska material som ligger till grund för uppsatsen.  
 
Det är författarnas förhoppning att respondenterna i intervjusituationen har känt sig fria att 
resonera kring de frågor som ställts. Då ämnet som sådant inte är känsligt bör detta ha 
uppfyllts i sådan mån att beskrivningarna blivit rika och på så vis kunnat belysa 
frågeställningarna.  
 
Intervjuguiden var utformad på så vis att frågor ställdes både kring socialsekreterarnas 
erfarenhet av och tankar kring valet av behandling, vilket gör att problemet blir belyst från 
olika perspektiv (Larsson, 2005, s. 102). 
 
I resultatdelen har samtliga respondenter fått komma till tals under samtliga teman. 
Respondenternas utsagor är tydligt utskilda från varandra samt från författarnas tolkningar 
och analyser. Detta för att läsaren skall kunna se vilka resonemang författarna gör sina 
tolkningar av. Att samtliga intervjupersoner kommit till tals i sådant omfång kan också 
förklaras ur en postmodernistisk och socialkonstruktionistisk ansats med att språket annars lätt 
förvanskas och misstolkas då det lyfts ur sin kontext. 
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Verifikationen av tolkningar har gjorts gemensamt av författarna. Författarna har tillsammans 
enats om det meningsinnehåll materialet har och vad det återspeglar. Denna procedur stärker 
validiteten så väl som reliabiliteten då forskarna utgör datainsamlingsinstrument såväl som 
databearbetningsmetod (Ruth, 1991, s. 287). 
 

Reliabilitet 
En bedömning av en studies reliabilitet är en bedömning av dess tillförlitlighet, det vill säga 
en bedömning av i vilken grad de resultat som presenteras överensstämmer med den så 
kallade verkligheten. 
 
Då forskaren i kvalitativa studier i stor mån använder sig själv som redskap förutsätter en god 
reliabilitet att forskaren har de förutsättningar som krävs för att uppfatta de olika 
dimensionerna av det studerade fenomenet (Ruth, 1991, s. 283). Av vår förförståelse framgår 
att det fanns vissa förutfattade meningar om användandet av substitutionsbehandling. Denna 
förförståelse skulle enligt Ruth (1991, s. 184) kunna påverka vår förmåga som ett reliabelt 
mätinstrument, då vissa aspekters betydelse skulle kunna övervärderas av författarna. 
Samtidigt värdesätts författarnas förkunskaper inom ämnet i det att forskaren bör ha goda 
kunskaper inom det ämnesområde han/hon studerar (Kvale, 1997, s. 165). Om forskaren ej 
besitter kvaliteter att uppfatta olika dimensioner i intervjusituationen kommer inte heller de 
data som insamlas att möjliggöra en förståelse för fenomenet (Ruth, 1991, s. 284). 
 
Författarna hade delat upp uppgifterna under intervjun så att en person höll i själva samtalet 
utifrån intervjuguiden medan den andre personen satt som iakttagare. Att formen för samtliga 
intervjuer var den samma ökar reliabiliteten i det att proceduren standardiserats. Den 
standardiserade formen möjliggör att beskriva datainsamligsförfarandet vilket i sin tur 
möjliggör för utomstående att bedöma reliabiliteten (Ruth, 1991, s. 285). 
 

Generaliserbarhet 
Möjligheterna att generalisera kvalitativ forskning är omdiskuterad då den syftar till att visa 
det unika snarare än det generella (Trygged, 2005, s. 231), därför är generaliserbarheten av 
studien begränsad. Däremot kan de resonemang kring fenomenet som lyfts fram i uppsatsen 
generaliseras till liknande socialsekreterare i liknande kontexter. Ingenting tyder på att 
respondenterna är unika. 
 
Inom postmodernismen söks inte den universella kunskapen, utan istället betonas 
sammansattheten och kontextens betydelse för kunskapen (Kvale, 1997, s. 210). Kunskap ses 
inom postmodernismen som en ”representation av verkligheten”, en konstruktion (Payne, 
2002, s. 57). 
 

Etisk diskussion 
Respondenterna hålls anonyma genom fingerade tilltalsnamn, inte heller arbetsplatsens namn 
nämns varför härledning omöjliggörs för utomstående. Dock skulle de inom arbetsgruppen 
lätt kunna gissa sig till vem som döljer sig bakom de fingerade namnen. Författarna vill därför 
påpeka att de tolkningar som gjorts inte alls måste stämma överens med vad personen som 
gjort uttalandet haft i åtanke. Dessutom bör också påpekas att intervjun tagits ur sin kontext 
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då den transkriberats och att språket mist sin karaktär då det översatts från tal- till skriftspråk 
och slutligen att författarna gjort sina egna tolkningar av vad som sagts. 
 

Studiens begränsningar 
En studie av psykoanalytiker och psykoterapeuter visar att det inte går att lita på deras utsagor 
om vad som hänt under en terapisession. Olsson (1990, s. 10) ombad psykoterapeuter att efter 
avslutad session beskriva interaktionen i sessionen. Det visade sig att psykoterapeuterna 
kunde beskriva sin patients överföring tydligt, men att motöverföringen inte återgavs alls eller 
återgavs mycket kort. Meyer (i Olsson, 1990, s. 10) beskriver att analytikerna drabbas av 
”amnesi” strax efter avslutad session. Han drar därför slutsatsen att man inte kan sätta alltför 
stor vetenskaplig tillit till dessa utsagor. Därför menar Olsson att en fördjupad kunskap bäst 
nås genom så många olika källor som möjligt, terapeut, patient och utomstående. 
 
Då studien syftar till att förstå och beskriva hur socialsekreterarna resonerar i valet kring 
behandlingsform för heroinmissbrukare har intervjuguiden utformats så att socialsekreterarna 
själva har fått berätta om hur de arbetar. För att få denna spegling av verkligheten mer 
heltäckande borde alltså fler perspektiv ha täckts in, så som klienternas egna resonemang och 
eventuella expertutlåtanden. Därutöver kan understrykas att studien inte är normativ. Analyser 
och tolkningar av empirin syftar inte till att utröna vad som är en adekvat praktik i 
handläggningen av heroinmissbruksärenden. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer samtliga respondenters utsagor att presenteras temavis. Detta då 
språket enligt postmodernismen förvrängs om det tas ur sitt sammanhang. Efter varje tema 
följer en sammanfattning och delanalys. 
 

Hur beskriver socialsekreterarna heroinisternas problematik och 
specifika egenskaper? 
Tema 1 är tänkt att tydliggöra socialsekreterarnas konstruktioner av klienten, 
heroinmissbrukaren, samt vad det är som driver ett heroinmissbruk. 
 

Lennart 
Missbrukare blir man för att man har problem. Man blir inte missbrukare för att man 
råkar ha hittat heroin på stan och provat en gång. Det finns absolut en orsak till alla 
former av missbruk. 

 
Lennart beskriver att allt missbruk har en bakomliggande problematik men säger inte hur 
denna problematik ser ut. Han anser inte att det finns en typisk heroinist eller att det finns en 
definierbar skillnad mellan en heroinist och andra missbrukare. Han berättar dock att 
heroinisterna som grupp ofta anses vara lugnare och att det förekommer mindre våld bland 
heroinister. 
 

På ett sätt tror jag att de har det lättare att fungera i samhället utan att synas. Man ser 
inte en heroinist ute på gatan och många går på heroin ganska länge utan att man ser 
det. 

  
Han tror att man väljer drog efter personlighet och att anledningen till att man just väljer 
heroin är att heroinister kanske eftersträvar ett konstant tillstånd där man slipper ångest och 
oro till skillnad från exempelvis amfetaministerna som söker kickar. 
 

Lotta 
Heroinister, amfetaminister och alla missbrukare har ju någon form av psykisk störning, 
jag säger inte sjukdom, psykisk störning som gör att man väljer att bedöva sina känslor 
med droger. Jag kan inte påstå att alla heroinister är jättetidigt störda i sin barndom och 
sådana där saker, men det finns säkert några. Men det är inte hela sanningen, nä jag 
passar mig väldigt nog för att säga… den som gör det tror jag inte har så mycket 
erfarenhet. 

 
Lotta beskriver heroinmissbrukets bakomliggande orsaker som en psykisk störning. Vad 
denna störning beror på framgår inte, men hon markerar att heroinmissbruket inte är en 
sjukdom. Samtidigt visar hon en medvetenhet om att det finns många olika 
förklaringsmodeller till missbruk genom att säga att hennes svar inte är hela sanningen. Hon 
tror att vilken drog man väljer har att göra med vilken personlighet man har och att man 
provar sig fram till vilken drog som passar. 
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Lena 
Det är nog tidiga störningar, att det har hänt någonting i väldiga tidiga år /…/ I 
symbiosen, att de inte har fått det här normala som man får ifrån sin mor, upptäcka 
världen, det är nog där. 

 
Lena använder klara psykodynamiska förklaringsmodeller för missbrukets grunder och 
hänvisar till en störning i symbiosen. Hon tycker sig se att de heroinister som hon har arbetat 
med är uppvuxna hos missbrukande föräldrar, har haft en osäker relation till föräldrarna eller 
har ryckts ifrån föräldrarna när de var små. Den tidiga störningen tar sig uttryck i att de är 
gränslösa och har dålig impulskontroll, men den dåliga impulskontrollen hänför hon även till 
heroinets egenskaper. 
 
Vidare säger hon att heroinet är starkt fysiskt beroendekallande och vanebildande och att 
heroinisten behöver det för att fungera och att de kan göra vad som helst för att slippa 
abstinensen. 
 
Hon berättar att alla de klienter hon mött har provat olika droger innan de har provat heroin. 
Några av dem har sedan fortsatt med heroin, medan andra har sagt att det inte varit deras grej 
och gått vidare och testat andra droger. 
 
Också Lena har uppfattningen att heroinisterna som grupp är lugnare och mer städade ”…de 
är oftast lugna, sköter sin hygien och är inte smutsiga som alkoholister eller 
amfetaminmissbrukare kan vara.” 
 

Lars 
Om man generaliserar, ett gemensamt drag är att det inte har funnits en grundtrygghet 
hemma och att det ofta har förekommit missbruk i familjen. De har inte haft 
vuxenvärlden, men har väldigt olika bakgrund. 

 
Inte heller Lars ger uttryck för att det finns någon typisk heroinist eller att heroinister skiljer 
sig från andra missbrukare. Vad de flesta missbrukare har gemensamt är avsaknaden av en 
trygg och stödjande vuxenvärld. Han tror att avsaknaden av en vuxenvärld och goda 
förebilder leder till ett utanförskap som i sin tur leder till en avvikarkarriär.  
 
Drogen hjälper missbrukaren att fly från känslan av utanförskap, men samtidigt att fly från 
omvärlden. ”En missbrukare vill ju inte känna så mycket.” Han berättar om en klient som 
slutat titta på nyheter då han tyckte att det var för mycket elände i världen och att han inte 
kunde hantera de känslor som väcktes hos honom då. 
 

Lisa 
En heroinist kan vara vem som helst som missbrukar heroin. Det är svårt att veta vem 
det är egentligen, det är någon som har börjat missbruka opiater. De kan se väldigt olika 
ut i stil och utseende och ålder och kön och allting. Det finns unga tjejer och äldre män. 
Varför de börjat missbruka vet bara de själva. 

 
Lisa tror att vem som helst kan bli heroinist. Hon berättar att hon mött klienter från alla 
möjliga olika miljöer och bakgrunder så hon tror inte att det är den direkta orsaken. Hon tror 
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att heroinet i sig självt är väldigt starkt beroendeframkallande och att om man provar är det 
lätt att fastna i heroinmissbruk. 
 
Hon tycker sig se att de klienter hon mött gjort en karriär i missbruket och säger att det är 
vanligt att de börjat med hasch, gått vidare till amfetamin och fastnat för heroin. 
 

Leif 
Jag tror inte att det finns många människor som använder heroin som i grunden har haft 
en lycklig barndom. Man kommer i kontakt med det på ett eller annat sätt och så märker 
man att det hjälper mot ångesten. Man har inte lärt sig något annat sätt att ta hand om 
sina känslor. 

 
Leif tror att heroinister har trasiga uppväxter och som barn har saknat goda förebilder i 
vuxenvärlden. Bristerna har gjort dem känslomässigt störda. Han tror att det är personligheten 
som styr att man fastnar för heroin. Att man väljer just heroin tror han beror på att heroinet 
dövar känslorna mest effektivt. Han säger att heroinister är enormt trasiga människor som 
använder heroin för att ta bort all den smärta, sorg och vrede de känner. Han tror inte på 
någon form av genetisk predisposition för narkotikamissbruk. 
 
Han talar också om en form av karriär inom missbruket, alltså att de som använder heroin ofta 
har prövat sig fram mellan olika droger för att till sist välja heroinet där de får bäst effekt. 
 

Ingen ska säga till mig att de som är ute på gatan är fast i ett beroende, de flesta gör det 
för att de vill hålla på. De får ut någonting utav det fortfarande. Men när 
konsekvenserna blir tillräckligt stora och de börjar tröttna på det, då lägger de av. 

 
Leif tror att det finns ett fysiskt beroende men att längtan efter den ursprungliga kicken är vad 
som driver heroinisten och andra missbrukare att fortsätta sitt missbruk. 
 

Sammanfattning och delanalys 
Att det skulle finnas någon typisk heroinist tror ingen av intervju personerna. Det kan vara 
vem som helst från i stort sätt vilken samhällsklass som helst. Att kunna peka ut en heroinist 
på gatan tror sig ingen av de tillfrågade att de skulle kunna göra med någon som helst 
säkerhet. Samtidigt är beskrivningarna märkvärdigt samstämmiga vad gäller de 
omständigheter som ligger till grund för heroinistens beteende. Det är svåra upplevelser i 
barndomen som ligger bakom en oförmåga eller ovilja att leva livet på livets villkor. 
Psykodynamiskt färgade förklaringar som problem under den symbiosiska fasen är sådant 
som används för att förstå problematiken. Att det handlar om ett slags tidigt grundat 
utanförskap verkar vara en gemensam uppfattning bland respondenterna.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna beskriver heroinisten som vem som 
helst med en specifik uppsättning bakgrundsfaktorer. Intervjupersonernas tankar om 
heroinmissbruket som ett symptom på ett bakomliggande problem överensstämmer i stort 
med bland andra Goldbergs (2000, s. 86) teori om att missbrukare av narkotika rekryteras 
bland dem som har en problematisk bakgrund. Vem som helst som provar heroin blir alltså 
inte heroinist per automatik så som Bejerot (1980) beskriver narkomanins natur, där 
omständigheten som fick personen att först prova narkotika inte på något sätt är kopplad till 
utvecklingen av ett drogberoende. 
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Det faktum att det trots allt också handlar om ett val av heroinmissbrukaren att missbruka är 
ett återkommande tema i flera av respondenternas berättelser. De framhåller också att inte alla 
människor som har växt upp under sådana förhållanden, som beskrivs ovan, kommer att bli 
heroinister. Däremot blir det tydligt av deras berättelser att nästan alla heroinister har denna 
bakgrund gemensam. Intervjupersonerna förkastar på detta vis ett kausalt förhållande mellan 
uppväxt och heroinmissbruk. Istället använder de sig av en flerorsaksförklaring där uppväxten 
är en av flera viktiga variabler för att förstå heroinmissbruk (Goldberg, 2000, s. 20f). 
 
Det finns även en bild hos respondenterna av heroinisten som mindre kriminell och mindre 
våldsam än andra missbrukare. De beskrivs också ha en renligare och prydligare apparition än 
exempelvis amfetaminmissbrukare och alkoholister. 
 
Lennarts och Leifs uppfattningar står i direkt motsättning till varandra när de resonerar kring 
vad det är man eftersträvar i missbruket. Lennart talar om att heroinisten, i motsats till 
exempelvis amfetaminmissbrukaren, söker lugn och ro emedan Leif tror att de söker kickar. 
Att få känna det rus man en gång i tiden upplevt är också något som driver heroinisten vidare 
i sitt destruktiva leverne. Trots att de inte verkar förmögna att återuppleva detta rus, något 
som de flesta i omgivningen förstår men inte heroinisten själv, fortsätter de. 
 
Dessa båda föreställningar om narkotikamissbruk är vanligt förekommande. Goldberg (2000, 
s. 68) skriver att dessa förklaringar grundar sig på antaganden om att heroinisten vill ha det 
bra, men han menar att de negativa effekterna av missbruket inte är en bieffekt av att försöka 
uppnå exempelvis eufori. Heroinistens hela livsföring syftar istället till självförstörelse. Denna 
perspektivförskjutning av narkotikamissbruk medför även att synen på heroinisten förändras 
från objekt till subjekt. Detta sätt att betrakta missbruket står i diametralt motsatsförhållande 
till Bejerots (1980, s. 28) tankar om narkomanins väsen som en kortslutning av lust-
olustprincipen. Han ser driften att använda narkotika som starkare än sexualdriften. 
 

Hur resonerar socialsekreterarna kring olika behandlingsformers 
särdrag för heroinmissbrukare? 
Tema 2 är tänkt att synliggöra socialsekreterarnas beskrivningar och värderingar av 
behandlingsutbudet för heroinmissbrukare. 

 

Lennart 
Lennart ser substitutionsbehandling med metadon och subutex som den primära 
behandlingsformen för heroinister i dagsläget. För gruppen heroinister som har ett 
heroinmissbruk sedan lång tid tillbaka så dominerar framför allt metadon. Subutex kopplat 
med någon form av psykosocial behandling eller tolvstegsbehandling är något som framför 
allt ges yngre heroinister. Det är dock så att i och med att dessa substitutionsbehandlingar 
blivit tillgängliga så väljer man dessa i första hand därför att man inte vågar eller orkar prova 
en behandling utan stöd av medicinering. Lennart berättar att det tidigare var strängare krav 
på att komma in på metadonprogrammet. Förr var man tvungen att ha ett eller två 
misslyckade försök i drogfri behandling men han tror att man, i och med subutexprogrammen, 
håller på att glida ifrån dessa krav. 
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Som jag ser det när det gäller de här heroinisterna som är etablerade så pratar man inte 
längre om någon annan behandling än metadon egentligen. Och när det gäller de yngre 
så är det ju subutex som tar över mer vad det verkar. /…/ Det kan man ju också ha 
åsikter om men eftersom det här finns så väljer ju alla det här istället för att orka eller 
våga göra ett försök utan det här stödet. 

 
Lennart tycker att ett väl strukturerat metadonprogram är att föredra och menar då att regler 
om framför allt sidomissbruk och kriminalitet behövs. Då de flesta heroinister ofta också har 
ett stort intag av alkohol och olika bensodiazepiner, som inte upplevs som problematiskt av 
missbrukaren själv, så är det också detta som orsakar en stor del av de problem heroinisten 
hamnar i när han/hon är i metadonbehandling.  
 

De heroinister som jag träffat som gått på heroin länge och kallat sig heroinberoende de 
tar ju andra droger också, framför allt alkohol men också lugnande medel. Det kan 
mycket väl vara deras största drogintag. Sen är det ju så att när man blir äldre så orkar 
man inte dra ihop och jaga pengar till sitt heroin och det är ju det som ofta är problem 
när man kommer in i metadon programmet och får ett substitut. Då fortsätter man och 
dricka och käka bensodiazepiner. 

 
Att många misslyckas i metadonprogrammet tror Lennart även beror på att missbrukaren inte 
vill eller kan släppa sin missbrukaridentitet. Detta innebär att man fortsätter att umgås med 
gamla kompisar som fortfarande använder droger och för ett asocialt liv i största allmänhet. 
Det kan också vara så att själva regelverket i metadonprogrammen försvårar för en del 
heroinister att leva ett mer socialt liv. Nykterhetskontrollen vid avhämtning av metadondosen 
kan vara problematisk. För heroinister som inte tycker att de har problem med alkoholen 
innebär kontrollen att de tvingas dricka på förmiddagen. Detta för att heroinisten ska kunna 
lämna ett, på alkohol, negativt utandningsprov nästa morgon.  
 

Lotta 
Lotta säger att de behandlingsformer som finns tillgängliga är framförallt de som Stockholms 
stad har ramavtal med. Där finns det allt ifrån Minnesotabehandlingar till speciella 
kvinnobehandlingar med psykodynamisk inriktning. Miljöterapi är också vanligt men ofta är 
det någon slags blandning av dessa modeller. Hon anser inte att det finns någon 
universalbehandling för alla utan det måste avgöras från person till person vilken hjälp som 
kan vara lämplig. Metadon och subutex är vanliga och nödvändiga behandlingar för en del 
heroinister men absolut inte för alla. Lotta vill framhålla stadsdelens eget öppenvårdsprogram 
som ett mycket kvalificerat alternativ för heroinister och missbrukare av andra substanser. 
 
Lotta anser att behandlingar i ett initialt skede framför allt leder till en återhämtning för 
klienten och att man sedan kommer till en slags vattendelare när klienten måste börja göra 
saker av egen kraft. Då bestämmer sig många för att avbryta och återgå till sina gamla liv, 
men de som bestämmer sig för att kämpa på i behandlingsprogrammen kommer till ett skede 
som hon kallar för rehabilitering. Detta beror helt på klintens egen vilja. Utan klientens egen 
vilja når man inte rehabilitering vilken behandlingsform man än är i. 
 

Heroinist, amfetaminist, som alkoholist så är det ju en liten återhämtning här (i 
stadsdelens öppenvårdsprogram) till en början och sen finns det ju de som bestämmer 
sig för att kämpa, som vill lägga av. Då övergår det ju till rehabilitering. /…/ Jag har 
sett heroinister som har tagit tag i sitt liv och som det går bra för utan subutex och utan 
metadon skulle jag vilja påpeka. Men jag är inte någon motståndare till metadon och 
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subutex, men jag vill påpeka att det finns människor eller klienter som vi har haft och 
har som går vidare i sitt liv och lägger av med sitt heroin utan subutex och metadon och 
gör det alldeles strålande. 

 

Lena 
Lena anser att heroinisten måste bli av med drogsuget på något sätt för att kunna förändra sitt 
beteende. Detta menar Lena vara ett centralt mål för behandlingsinsatsen och detta kan 
åstadkommas på olika sätt men oftast med någon form av substitutionsbehandling.  
 

Det (substitution) kan ju vara bra för vissa. Man måste ju bli av med det här drogsuget, 
man måste förändra sitt beteende på vissa punkter. 

 
Metadon är enligt Lena oftast en livslång behandlingsinsats medan man kan tänka sig en 
nedtrappning för subutexbehandlade heroinister. Det beror på att metadonbehandlade 
heroinister ofta är äldre och mer nedgångna, de kan även ha olika fysiska sjukdomar som 
exempelvis hiv, men det har även med de farmakologiska egenskaperna hos metadon att göra. 
Lena menar vidare att alla klienter hon haft som varit inställda på metadon förefaller att ha 
fått en förhöjd livskvalitet där även en del svåra heroinister har kunnat återgå till ett mer eller 
mindre fungerande socialt liv.  
 

Några har även blivit kapabla att sköta arbete och skaffa sig familj. För i princip alla 
som får metadon så tycker jag att de får ett bättre liv, för du har inte kriminaliteten eller 
prostitutionen. 

 
Lena har invändningar mot att metadonprogrammet i Stockholm verkar fungera väldigt 
stelbent och byråkratiskt. Det finns en misstro mot klienterna som Lena tror verkar 
kontraproduktivt då vissa klienter kan ha svårt att sköta arbete och utbildning eftersom de 
måste vara på mottagningen dagligen för att hämta sitt metadon. En mindre krånglig 
antagning och mer frihet för klienten att sköta sin medicinering själv skulle radikalt förbättra 
situationen för många.  
  

Han har eget företag och allting men han måste gå dit varje dag och lämna urinprov och 
hämta sin medicin och får han inte den så funkar han inte och nu stoppar det upp. Jag 
tycker inte att en positiv spiral ska brytas, utan låt dem få sin frihet och testa, och går 
det inte är det en annan femma. 

 
Biverkningar av metadon som Lena har sett, handlar till största del om att klienter har blivit 
väldigt överviktiga i samband med behandlingen. Annars är det mesta positivt med metadon. 
 
För unga heroinister anser Lena framför allt att man skall använda subutex eftersom 
biverkningarna inte är lika allvarliga som för metadon. Att det är betydligt mindre krångel för 
en klient att använda subutex är också en tungt vägande anledning till att det passar unga som 
oftare kanske är ute i utbildningar och arbete än mer socialt belastade äldre heroinister. Lena 
anser att den hårda styrningen är skadlig framför allt för unga missbrukare därför att de 
behöver sin frihet. 
 

Jag ger ju hellre en ung person subutex för det är liksom inte så starkt och sen så ser jag 
inte samma biverkningar /…/ och de blir inte hållna så hårt, att de inte får nån frihet. 
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Vad det gäller institutionsplacering säger Lena att det är en fråga som måste avgöras från 
individ till individ. För att platsa i öppenvården måste du dock klara att bo själv i egen 
lägenhet eller på inackorderingshem, men det gör de allra flesta heroinister. 
 

Lars 
Lars berättar att heroinister kan få samma behandling som andra missbrukare och anser att 
den medicinska behandlingen med metadon och subutex skall kompletteras med någon form 
av psykosocial behandling eller samtalskontakt. Han tror att substitutionsbehandlingarna 
minskar suget efter heroin men att längtan efter ett rus alltid kommer att finnas kvar. Det är 
denna längtan som man bland annat måste jobba med i en kompletterande behandling. Lars 
vänder sig mot den, som han ser det, onyanserade debatt som förs i dag kring 
substitutionsbehandling och menar att det är hemskt att en människa med så allvarliga 
livsproblem som de en heroinist ofta har, reduceras till fråga om han/hon kan få metadon eller 
inte. 
 
Att ge alla missbrukare samma behandling tror inte Lars på utan det är fråga om individuella 
bedömningar från fall till fall. Heroinister som börjat använda narkotika tidigt i livet har ofta 
inte mycket grund att stå på och i dessa fall kan man prata om habilitering i stället för 
rehabilitering. Dessa klienter saknar ju mycket av de sociala förmågor som man behöver för 
att fungera i samhället. Det blir mer en fråga om att utveckla en förmåga än att återgå till ett 
tidigare tillstånd eftersom dessa klienter inte har något före missbrukarlivet.  
 

Vad är behandling? Det är ju individuellt för om du har slirat av banan när du är 14 år 
och börjat trampa igång ett missbruk. Då bör man prata habilitering istället för 
rehabilitering. Man måste titta väldigt individuellt på personen, vad är det den här 
personen behöver för att klara sig själv och sköta sitt eget liv. 

 
Resultaten av de olika former av behandlingar som finns är ungefär likvärdiga menar Lars. 
Det gäller både de läkemedelsassisterade och drogfria behandlingarna. Tolvstegsfilosofin och 
Minnesotabehandling anser Lars vara bra för de klienter som kan ta till sig denna speciella 
syn på människan och drogproblematiken. Han anser dock att det kan finnas en fara i att, som 
han anser risken är i dessa rörelser, allt för starkt identifiera sig som en före detta heroinist 
eller missbrukare då detta på ett vis är att hålla fast vid sin missbrukaridentitet.   
 

Lisa 
Lisa berättar att av de klienter hon möter som har ett heroinmissbruk har alla efterfrågat 
substitutionsbehandling av något slag. Hennes uppfattning av effekterna av behandlingen är 
mycket positiva. Hon menar att de som provar metadon eller subutex verkar ha en större 
chans att vara drogfria. Det är dock inte att betrakta som en mirakelkur utan de behandlade 
vandrar ofta en krokig väg på sin resa tillbaka in samhället som före detta missbrukare. Där 
förekommer ofta en rad återfall för många och för en del är det mer en fråga om nyktra 
perioder än sammanhängande drogfrihet.  
 

Men det är ovanligt många som vill komma till subutexbehandling eller metadon, det är 
min erfarenhet. Det är lättare att bli drogfri med de där preparaten. Och sen kan man ju 
fortsätta, när man kommit så långt så finns det ju möjligheter att gå vidare. För vissa har 
det gått bra, men inte för alla. /…/ Jag har inte mött någon klient den senaste tiden som 
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inte efterfrågat substitutionsbehandling. Det är länge sedan jag hade någon heroinist 
som fick en traditionell (drogfri) behandling. 

 
Att komma in på metadonbehandling är inte så krångligt säger Lisa. Svårigheten ligger i att få 
vara kvar. Då sidomissbruk förr eller senare leder till utskrivning så är det många som åker ut 
ur programmet för att sen stå på någon slags avstängningslista i ett antal månader. Lisa tror att 
de flesta som kommer in i någon form av substitutionsbehandling kommer att gå kvar med 
medicinering under en överskådlig framtid. Någon form av nedtrappning kan bli aktuell men 
det är inte något som hon räknar med kan ske under de första åren och för vissa väntar en 
livslång medicinering. Lisa anser att substitutionsbehandlingen numera är helt dominerande 
för heroinister. Traditionellt drogfria behandlingar som tolvsteg eller psykodynamiska 
varianter förekommer knappast längre. 
 

Leif 
Leif menar att behandling av tolvstegskaraktär är det som är att betrakta som mest verksamt 
för heroinister om det är kopplat till någon form av medicinering med subutex eller metadon. 
Han såg med en viss skepsis på behandlingsformen när den först dök upp i missbruksvården, 
men menar att han nu är imponerad av de resultat som behandlingstypen uppvisar. Att det 
dessutom är meningen att man ska gå på tolvstegsmöten efter behandlingen anser han är en 
del i det som gör metoden så effektiv. 
 

Det är kanon alltså, man får allt alltså, det är inte bara att man går där och delar och 
talar om vilka problem man har eller har haft, utan det blir ju som en 
fritidssysselsättning dessutom. 

  
Leif menar vidare, att när det gäller substitutionsbehandling så måste den, för att bli verksam, 
kompletteras med någon form av terapi. Att bara gå och få medicin hjälper inte dessa klienter 
att få ordning på livet. Vidare tycker Leif att det verkar konstigt att man ska gå och ta 
metadon hela livet. Han anser att det är en omständighet som från början mörkades av läkare 
och förespråkare för metadon. Han berättar att han var med och frågade de ansvariga för 
metadonprogrammet om detta men att de då var ovilliga att ge raka svar. Med tiden tycker 
han att det har visat sig att det för många är en livstidsbehandling. När det gäller subutex så 
ser Leif det på samma sätt som metadon med den skillnaden att det finns en tydlig plan för att 
trappa ur medicineringen efter några år. 
 

Där ser man ju en livslång medicinering. Det var man väldigt ointresserad av att 
diskutera från början, när jag började jobba i den här svängen för 25 år sedan. Då ville 
man inte prata om hur det skulle se ut, det var något slags projekt med en massa hysch 
pysch ikring./…/ När ska han börja trappa ur? Ja det snackade de aldrig om och det har 
jag ju förstått senare med facit i hand att det är nog tänkt som ett livslångt 
medicinerande. 

 
För att behandlingen skall lyckas så är klientens egen vilja av oerhört stor betydelse. Är inte 
klienten med på planerna så kan man lika gärna låta bli att försöka med någon 
behandlingsinsats menar Leif. Man bör då istället inrikta sig på att försöka motivera klienten 
till någon insats som han kan gå med i av egen fri vilja. Det tycker Leif att man kan göra i 
samband med en ingående utredning av klientens vårdbehov och eventuella tidigare insatser. 
Under utredningen ger han klienten olika uppgifter att utföra för att stämma av klientens 
förmåga. 
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För dem som vill finns det hjälp. Det stora problemet är de som inte vill. Dem jobbar vi 
motiverande med, motivera och motivera. Tala om att det finns ett liv efter det här och 
vara deras vikarierande hopp. Men vill människor inte så spelar det ingen roll vad du 
gör, du kan skicka dem till månen, vill de inte så vill de inte. LVM är ju sjukt, att vårda 
någon på tvång och tro att det kommer ut en nykter människa i andra änden, det 
fungerar ju inte. 

 

Sammanfattning och delanalys 
Man kan se att de flesta av intervjupersonerna framför allt tänker sig substitutionsbehandling 
för heroinister. Varför samtliga intervjupersoner först och främst resonerar kring 
substitutionsbehandling kan vara en följd av att, som vi kommer att se under tema 3, 
klienterna i hög utsträckning önskar just substitutionsbehandling.  
 
Tankarna om vilka behandlingsalternativ som är aktuella för heroinister skiljer sig mycket 
inom gruppen. Lennart berättar att det nästan bara förekommer substitutionsbehandling för 
heroinister och han tror att det beror på att det är ett enklare alternativ än att försöka vara 
drogfri. Lisa berättar att det var länge sedan hon beviljade någon annan behandling för 
heroinister. Lotta anser att alla heroinister inte behöver substitutionsbehandling utan berättar 
om klienter som klarat sig mycket bra utan.  
 
Samtliga intervjupersoner som är positiva till substitutionsbehandling anser att den bör 
kombineras med någon form av psykosocial behandling. Samtidigt som de ställer sig positiva 
till substitutionsbehandling så poängterar de att de inte ser den som den enda lösningen eller 
som en mirakelkur. Respondenternas resonemang om behandlingsresultat stämmer väl 
överens med de resultat som SBU-rapporten (2001, s. 66) presenterar gällande behandling för 
opiatmissbrukare, det vill säga att den mest verkningsfulla behandlingen är 
substitutionsbehandling i kombination med rådgivning eller psykoterapi.  
 
Flera av intervjupersonerna anser att det inte spelar någon roll vilken behandling klienten får, 
därför att behandlingsresultatet är avhängigt klientens egen vilja och ambition. Finns inte 
viljan till en positiv förändring så kommer förändringen att utebli. 
 
Det resonemang som respondenterna för kring olika behandlingsformer visar på en något 
skeptisk inställning till innehållet i behandlingsmodellerna. Den avgörande faktorn för ett gott 
behandlingsresultat förefaller istället vara klientens egen motivation. Finns bara motivationen 
kan vilken behandlingsform som helst ge ett gott resultat.  
 
Synen på substitutionsbehandlingen skiljer sig också inom gruppen. Några pratar om att 
substitutionsbehandlingen är livslång och anser att den så ska vara och andra anser att man 
bör trappa ut substitutionen så snart som möjligt. 
 
Lars och Leif talar om tolvstegsbehandling eller Minnesotabehandling som ett alternativ eller 
ett komplement till substitutionsbehandlingen. Framför allt Leif talar mycket varmt om 
tolvstegsmetoden då han tycker sig ha sett att den varit mycket verksam för många. 
 
Man kan av detta resonemang uttyda att det hos respondenterna finns en skepsis mot 
substitutionsbehandling, samtidigt som de berättar att så gott som alla heroinmissbrukare 
efterfrågar denna typ av behandling. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv menar man att 
socialsekreteraren är med att konstruera klienten, men även att klienten konstruerar 
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socialsekreteraren och att de tillsammans skapar det sociala arbetet. Att så gott som alla 
heroinister önskar en substitutionsbehandling gör att socialsekreterarens handlingsutrymme 
blir begränsat. I och med att substitutionsbehandlingen delvis gör heroinmissbruket till en 
medicinsk fråga begränsas socialsekreterarnas handlingsutrymme ytterligare. Att 
heroinmissbruket tillskrivs medicinska orsaker och/eller lösningar kan ses som ett 
ifrågasättande av socialsekreterarens yrkesroll och därmed även socialsekreterarens identitet. 
 
Resonemanget som socialsekreterarna för kring behandlingsmetoder bygger på 
socialsekreterarnas erfarenhet av och uppfattning om vad som är verkningsfullt för 
heroinister. Denna kunskap delar de med sig av och bygger på så vis upp en ur deras 
perspektiv sann och verklig bild av vad de anser vara en verkningsfull behandling.  
 

Hur resonerar socialsekreterare kring valet av behandlingsformer 
för heroinmissbrukare? 
Tema 3 skall belysa vilka klientegenskaper socialsekreterarna anser vara viktiga för att göra 
en behovsbedömning, exempelvis egen motivation, bakomliggande problematik och hälsa. 
Temat kommer att lyfta fram socialsekreterarnas resonemang om hur de väljer 
behandlingsinsats för heroinmissbrukare. 
 

Lennart 
Lennart menar att det inte spelar någon roll egentligen vad det är för slags behandlingsmetod 
man väljer bara det finns en villighet hos klienten själv att förändra sitt liv. En insikt om att 
man inte kan göra några säkra förutsägelser om behandlingsresultat överhuvudtaget tycker 
han är en grundförutsättning för att kunna göra ett bra socialt arbete med missbrukare.  
 
Ödmjukhet menar Lennart borde vara en ledstjärna för missbruksvården och med det menar 
han inte att man behöver vara mjäkig utan att resultaten kommer att vara mest avhängig 
klienten själv och inte socialarbetarens förmåga. Han säger att det finns klienter som gjort 
stora förändringar i livet och som upplevt sig ha varit motarbetade av socialtjänsten från 
början till slut men att det kanske har varit det som motiverat dem och varit ett incitament för 
att ta egna resurser i anspråk. Ett stödjande bemötande av klientens egna idéer så långt det är 
möjligt är annars det som Lennart vill ska prägla hans eget arbete och det kommer inte minst 
till utryck när någon form av behandlingsinsats kan bli aktuell.  
 
Samtidigt säger Lennart att matchning av klienter till lämplig behandling har tenderat att 
handla mer om att avslå behandlingsinsatser för resurssvaga klienter. De som förmår att 
presentera en egen önskan på ett bra sätt har mycket lättare att kunna få det den vill ha än den 
som kanske inte är bra på det. Den som inte har förmågan att presentera sina önskemål på ett 
bra sätt tillskrivs egenskaper som motsäger insats. De önskningar klienten har om behandling 
ses som orealistiska och därför sätts inte behandling in. Lennart anser att detta är ett stort 
godtycke som klienten utsätts för men att det är så det är i det sociala arbetet. 
 
Vad det gäller olika behandlingar och modeller för missbruksvård så menar Lennart att det är 
svårt att se någon egentlig skillnad på hur många som klarar sig i de olika 
behandlingsprogrammen. Lennart berättar att behandlingshemmen presenterar sin verksamhet 
med tjusiga broschyrer och genomarbetade program med faser och trappsteg. Han tror dock 
att det förmodligen är andra faktorer som bidrar till att folk klarar av att skaffa sig en bättre 
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tillvaro än den aktive missbrukarens. Han säger att önskan om att det ska finnas en 
idealbehandling som passar alla är det som behandlingshemmen exploaterar och eftersom 
förtvivlan kan vara stor bland socialarbetare så lyckas de ibland.   
 

Ja man hade ju önskat att det fanns ett trollspö att använda. Det är ju problemet i 
missbruksvården att man önskar att det fanns en sån idealbehandling. Därför skriver 
alla behandlingshemmen tjusiga behandlingsprogram, det är trappsteg och det är faser 
men jag är lite mer krass, jag tror inte det handlar om tjusiga program. Om man tittar på 
det så klarar sig folk i alla de här programmen /…/ Förmodligen är det andra faktorer än 
tjusiga program som gör att folk orkar skaffa sig ett liv. 

 

Lotta 
Lotta anser att det är viktigt att se till individen, inte till den substans denne missbrukar. Det är 
inte intressant om man är heroinist eller alkoholist för vilken behandlingsinsats man kan 
tänkas få. Lotta tycker att utredningen ska lyfta fram klientens styrkor och svårigheter 
eftersom det är vad som måste uppmärksammas om man ska ha en chans att få ett bättre liv.  
 
Lotta ser till de bakomliggande psykologiska orsaker till missbruket och vilken funktion 
klientens beteende fyller. Lotta säger att hon försöker se de grundläggande orsakerna till 
missbruket och att det är dessa som sedan styr valet av behandlingsinsats, inte vilken drog 
klienten använder.  
 
Hon anser inte att det är svårt att sluta med heroin oavsett om man får substitutionsbehandling 
eller ej. Det svåra arbetet börjar, säger hon, när man ska hålla sig drogfri och möta livets 
motgångar. Klientens nätverk är en aspekt som inte nog kan överskattas det är väldigt viktigt 
att klienten har stöd av ett friskt nätverk.  
 
Lotta anser att det är duktiga socialsekreterare som arbetar i gruppen, men att det inte spelar 
någon roll om inte klienten själv vill förändra sitt liv. Det är en myt, menar Lotta, att man 
skulle kunna skicka en missbrukare till ett speciellt behandlingshem och att deras chanser till 
ett bättre liv skulle öka på grund av det. Hon tror att det handlar om ett eget beslut för 
klientens del och har beslutet tagits så finns det stöd att få för klienten.  
 

Har man bestämt sig för att lägga av så finns det möjlighet att göra någonting åt sitt liv. 
Jag kan inte se att det finns något särskilt behandlingshem som är bra för heroinister, 
eller amfetaminister eller alkoholister. Det finns inte sådana, tycker jag. 

 
Det handlar om en omvändelse i klientens livssyn som inte kan komma över en natt säger 
Lotta. Långa utredningstider kan därför vara motiverade och bespara klienten från ytterligare 
misslyckanden. Det går inte att bestämma sig för ett nytt liv på trettio minuter efter att ha 
missbrukat i årtionden, klienten behöver få tid att tänka över detta. Det kommer ögonblick av 
tvivel och tveksamhet, men det är då som Lotta anser att hon kan hjälpa till att stötta klienten. 
 

Du måste välja det först, sen kan vi prata vidare du och jag. Och många blir väldigt 
ställda.  Jag brukar aldrig lägga någon värdering i vad de väljer. Så, det är upp till dig, 
och har man hållit på (att missbruka) i 20 år så kanske man inte kan svara på en dag så 
där. 

 
Att de klienter som missbrukar heroin är skadade av sin uppväxt hindrar inte att Lotta ser 
dessa personer som kapabla, kanske utöver det vanliga. Att leva som heroinist med allt vad 
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det innebär av att fixa pengar och heroin och sedan använda det tycker hon kräver en ansenlig 
portion av driftighet. Att kunna medverka i att omfokusera denna energi anser hon måste vara 
ett mål med behandlingsinsatsen. 
 

Jag anser att alltid har man nått eller några saker som man är bra på, för har man 
mycket kraft och ork att fixa till sitt heroin på varje dag /…/ den kraften kan man lägga 
på annat. Om man försöker se de här människorna så lyfts de som person och det är att 
stärka självförtroendet... 

 

Lena 
Det Lena tycker är viktiga frågor för valet av insats handlar först och främst om klientens 
behov. Det kan vara så att klienten har svåra psykiska problem och då måste klienten vara 
drogfri ett antal månader innan det går att avgöra vad han/hon behöver. Men det finns också 
sådana neuropsykologiska diagnoser som kan behöva särskild uppmärksamhet, exempelvis 
ADHD.  
 
Har klienten något sånär ordnade förhållanden med ett stabilt boende och klarar sig själv utan 
övervakning föredrar hon att göra utredningen i stadsdelens egen öppenvård. Lena menar att 
det är det bästa alternativet därför att hon då kommer klienten in på livet på ett naturligare 
sätt. Vistas klienten fem dagar i veckan i öppenvården och är med i verksamheten så tycker 
hon sig ganska snart se vad klienten har för problem att arbeta med. Detta förfarande är det 
som hon anser fungerar allra bäst, men det finns undantag och det gäller framför allt yngre 
heroinister som har svårt att vara drogfria under utredningstiden. Dessa försöker Lena placera 
på ett utredningshem. 
 
Överväganden som Lena gör handlar exempelvis om klientens ålder. Hon säger spontant att 
man satsar mer på unga klienter. Finns det risk för insatser enligt LVM så är ärendet 
prioriterat då detta är mycket kostsamt för stadsdelen. Klientens egen motivation är också en 
avgörande faktor vilken insats som kan bli aktuell.  
 
När det gäller heroinister säger Lena att de flesta vill ha metadon eller subutex men att det 
även finns en viss efterfrågan på samtalskontakter för att stötta klienten i det nya drogfria 
livet. För äldre heroinister anser Lena att det egentligen inte finns något realistiskt alternativ 
till metadon eller subutex. Det krångel som hon upplever att metadonpatienter måste genomgå 
anser hon att man skulle slippa om socialsekreterarna kunde besluta om metadon efter deras 
utredning. Hon anser att kvaliteten på dessa utredningar är tillräckligt god. 
 
För unga heroinister anser Lena att man bör försöka med alternativ som inte inbegriper 
substitutionsbehandling men att det inte får bli så att alla ska tvingas in på den vägen. 
Individuella överväganden måste göras. Hon berättar att det finns exempel på unga heroinister 
som det går jättebra för med subutex och att det är viktigt att se. Att trappa ned på 
medicineringen är inget som missbruksvården ska tvinga klienterna till, utan om de vill trappa 
ned så är det bra och vill de det inte så ska man inte göra någon stor sak av det. 
 
De klienter som är hivpositiva tycker Lena att man måste sänka kraven för inom 
metadonprogrammet. ”De ska ha sin medicinering och det utan krångel.” säger hon.   
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Lars 
Lars resonerar kring valet av behandlingsform som en process som inbegriper klienten och 
klientens nätverk i stor utsträckning. Mycket av den analys av klientens situation som Lars 
gör handlar om att klienten måste få ta ansvar för sin situation. Problemet, anser han, är inte 
vilken behandling man kan ge en heroinist utan hur man ger den. Att jaga dessa människor 
med erbjudanden av vilket slag det än månde vara tycker han är förödande för klientens 
förmåga att mobilisera sina egna resurser.  
 
De insatser som Lars vill erbjuda säger han måste grunda sig i klientens egen vilja att 
förändras. Detta är en process som Lars anser inte kan skyndas på utan det måste ta den tid 
klienten behöver för att förstå situationens allvar. Initialt handlar det om att känna klienten på 
pulsen menar Lars. När klienten är beredd att ta in andra människors syn på sitt problem och 
acceptera den hjälp som erbjuds säger Lars att det är då som klienten är motiverad för vård. 
När det händer finns det ingenting som inte går att förbättra i dennes livssituation.  
 
Lars avfärdar medicinska förklaringar till narkotikamissbruk och ser dessa som ”en taskig 
människosyn”. Han anser att det måste finnas en helhetssyn på människan och hennes 
problem om man ska kunna behandla en missbrukare och att det därför inte räcker med 
metadon eller subutex. 
 

Jag tycker att det är bra att vi i Sverige har en grundsyn av den komplexa människan, 
att det inte kommit in det här, allt för mycket kvackande, utan att man tar hänsyn till 
hela personen, att det finns miljöfaktorer, alltså att vi människor är komplexa. Och får 
vi med det så har vi större chans att göra ett bra jobb och får bättre resultat. 

  
Motivationsarbete handlar om att föra respektfulla samtal med klienten där man behandlar 
honom/henne som en vuxen ansvarstagande människa säger Lars. Han anser att det är 
önskvärt att låta klienten få känna konsekvenserna av sina val. Socialarbetare med en alltför 
omhändertagande attityd hindrar ofta klienten i dennes utveckling genom att reda upp det 
obehag knarkandet orsakat honom/henne. Genom att låta klienten vara med i sin egen 
planering anser han att man kan göra korrekta val av behandlingsinsatser. ”Han anser att det 
inte finns någon universalbehandling för alla. Han fortsätter med att påpeka att det inte är 
några offer som han möter trots att de har svåra bakgrunder, utan människor som kan vara i 
besittning av en otrolig framåtanda och förmåga att charma och dupera omgivningen. 
 

Se inte människor som offer, utan se att de sitter på många lösningar själva och så länge 
de inte pratar om det så ska de inte ha substitution heller, de ska vara med i planeringen, 
de ska lägga upp sin egen behandlingsplan. Tråkigt nog så gör vi inte alltid så. 

 

Lisa 
Lisa menar att för att göra vettiga val av behandlingsinsatser behöver man känna till klientens 
tidigare lösningsförsök och vad personen har för bakgrund. Hon söker efter klientens egen 
förmåga genom att se på vad klienten tidigare gjort för att ändra sitt liv. Klientens vilja är 
också väldigt viktig menar hon. I dagsläget så vill i stort sätt alla heroinister ha någon form av 
substitutionsbehandling, säger Lisa, och det var länge sedan en heroinist fick en traditionell 
drogfri behandling. Det är ofta så att heroinisterna efterfrågar substitutionsbehandling och det 
är det som är den primära orsaken till att de kommer i kontakt med socialtjänstens över huvud 
taget. 
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När det gäller yngre heroinister tror Lisa att en familjehemsplacering ofta kan vara bra. Det är 
ju ofta så att de här människorna har väldigt dåliga uppväxtförhållanden och det därför kan 
vara bra med en hemliknande miljö med lite fasta ramar. De har hamnat snett tidigt och 
behöver mycket stöd och det är bra om de kan komma ut ur stan säger hon.  
 
Lisa är positiv till användandet av metadon och subutex. Hon menar att det ofta ger klienten 
en möjlighet till ett normaliserat leverne. Hon menar att det inte hindrar folk från att droga 
men att det är ett väldigt gott stöd i klientens försök att förändra sitt liv. Hon har också ganska 
nyligen haft en klient som varit aktuell för metadon men blivit utskriven flera gånger på grund 
av sidomissbruk. Lisa anser dock att det ändå varit värdefullt då klienten har fått ett mindre 
problematiskt liv. 
 

De önskar det (substitution), kanske redan när de tar kontakt första gången. De har 
bestämt sig för att bli drogfria och de har inte lyckats med det och nu vill de försöka 
med subutex eller metadon. /…/ Jag tycker att det är bra om de kan få ett normalt liv på 
det sättet /…/ I dagsläget har jag ingen klient med heroinproblematik som inte har tagit 
emot en substitutionsbehandling. 

 

Leif 
Leif säger att han inte vill styra utredningen mot någon specifik insats. Han berättar att han 
bollar tillbaka frågan om insats till klienten själv och vill att de ska presentera någon plan för 
honom/henne som de kan arbeta med och utveckla tillsammans. Leif säger att det är sällan 
som han måste presentera olika behandlingsalternativ för klienten utan att de ofta har en 
ganska god kännedom om dessa.  
 
Leifs utgångspunkt är dock att i första hand satsa på en drogfri behandling. Han undviker 
substitutionsbehandlingen därför att han tycker att det är en övertro på medicin i socialtjänsten 
i dag. Han säger att det talas mycket om att koppla ihop subutex med någon form av terapi 
och det tycker han är mycket glädjande. 
 
Man förlitar sig för mycket på piller och medicin, läkare säger att nu har vi botemedel för alkohol och 
för heroin /…/ Det räcker inte med piller utan man måste ha något mer till. /…/Det går inte att tro att 
man fixar sig genom att man använder en medicin och sen är allting bra utan man måste lägga till och 
få lite terapi, det är jag fullt övertygad om. 
 
Leif tycker att det optimala för heroinmissbrukare och missbrukare över huvudtaget är om de 
kan intressera sig för tolvstegsmodellen. Det är en metod som ligger Leif tror på men han 
menar att de klienter som lyckas med den i princip alltid har en tryggare bakgrund. Det är inte 
de allra mest utslagna och trasiga människorna som verkar kunna ta till sig den hjälpen säger 
han. 
 
Fröet till förändring tror Leif måste komma ur klientens egen vilja till en förändring av sitt liv. 
Utan den viljan kan man inte komma fram till en vettig lösning vad det gäller behandling 
menar Leif. Men i den mån en sådan vilja finns eller går att ta fram tillsammans med klienten 
är Leif med hela vägen och stöttar klienten i detta. 
 

Jag jobbar så, jag jobbar utifrån deras egen vilja. Jag tror att det är det som botar, om 
det någonstans ska kunna bota någon så måste det komma ifrån dem själva och det är 
det jag ska uppmuntra. 
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Sammanfattning och delanalys 
Intervjupersonerna talar om vikten av att göra en god utredning. Samtliga intervjupersoner 
säger sig lägga stor vikt vid klientens egen vilja och motivation. Om inte viljan till en 
förändring finns anser de det inte lönt att arbeta vidare mot en behandlingsinsats, därför gäller 
det hela tiden att arbeta motiverande. 
 
Respondenterna väljer själva att tala om valet av behandlingsinsats som ett val av insats eller 
ej snarare än ett val mellan olika behandlingsmodeller. Detta kan härledas till respondenternas 
resonemang om att klientens motivation är överordnad vilken behandlingsmodell som kan bli 
aktuell. 
  
Alla intervjupersoner säger att valet av behandlingsinsats styrs av klientens egen önskan, men 
precis som Lennart säger så skall klienten sedan motivera för socialsekreteraren varför just 
denne skall få denna insats. Lars säger att han inte anser att socialtjänsten skall jaga klienterna 
med olika erbjudanden om behandling utan att de själva ska söka den. När de sedan tar 
kontakt med socialtjänsten skall de visa prov på sin motivation och lämplighet genom att 
fullfölja diverse uppgifter han ger dem, så som att söka information kring behandling. 
 
Eftersom socialsekreterarna berättar att de överlåter valet av behandling på klienterna så 
återstår att göra bedömningen huruvida klienten är tillräckligt motiverad. Utfallet av 
behandlingsinsatsen kommer därmed att bli klientens eget ansvar. Det sociala arbetet ligger då 
i att upprätthålla klientens motivation. Detta framhåller också en av respondenterna då han 
säger att de ska vara klienternas vikarierande hopp. 
 
Bara en av respondenterna, Lena, talar om olika variabler hos klienten så som ålder, boende 
ekonomi och hälsa som predicerande för valet av behandlingsinsats.  
 
Samtliga intervjupersoner utom en berättar att de flesta klienter som missbrukar heroin önskar 
en substitutionsbehandling och fler av dem säger att just substitutionsbehandlingen överlägset 
är den insats de beviljat flest gånger för heroinister de senaste åren. Bara en intervjuperson, 
Leif, säger att han personligen föredrar någon annan behandlingsform för just heroinister, 
men att han ändå arbetar utifrån klientens önskemål. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Heroinmissbrukaren 
Socialsekreterarnas syn på heroinisten och dennes problem grundar sig bland annat på 
psykodynamiska tankar om uppväxtens betydelse. Flera respondenter hänvisar till en tidig 
störning hos missbrukaren. En sådan utgångspunkt i konstruerandet av heroinisten kan 
komma att få till följd att denne ses som ett objekt i det att de inte själva kan rå för sin 
situation. Även om heroinisten slutar att använda heroin så kommer fortfarande 
grundproblematiken att kvarstå. Det är då möjligt att heroinmissbrukaren kommer att fortsätta 
vara föremål för socialtjänstens insatser.  
 
Detta resonemang får också till följd att heroinister som grupp tillskrivs egenskaper som är 
karakteristiska för barn. Den tidiga störningen visar sig genom att de har låg eller obefintlig 
impulskontroll, behov av omedelbar behovstillfredsställelse, svårigheter i att upprätthålla 
mogna relationer präglade av tillit och ömsesidig respekt. Den hindrar dem också från att 
utveckla någon form av grövre kriminalitet. De är inte heller särskilt våldsamma. Dessa 
omständigheter kan också tillskrivas heroinets kemiska egenskaper då heroin tar bort känslor, 
hunger, smärta och sexuella begär. 
 
Av uttalanden som en av respondenterna gör kan man dra slutsatsen att heroinisten inte har 
något liv. Vi tolkar detta uttalande som att när man är påverkad av heroin så lever man inte, 
att man närmar sig döden. Rent fysiskt sänks pulsen och de kroppsliga funktionerna avstannar 
eller hämmas, känslomässigt blir man avtrubbad, andligt känner man sig oberoende av andra 
människor och en tillräckligt stor dos är direkt dödlig. En annan tolkning av detta uttalande är 
att man genom att använda heroin har skaffat sig ett sätt att hantera livets olika 
omständigheter som inte kan sorteras in i kategorin ”gott liv”. Eftersom detta sätt att hantera 
livet innebär att heroinistens liv bara består av att skaffa pengar, heroin och att använda 
heroin.   
 
Det kan tänkas att en person som medicinerar under uppsikt av en läkare konstrueras 
annorlunda än en person som skall läras om eller underkastas någon form av terapi. Om 
heroinistens problem är medicinskt kan tillståndet förklaras genom exempelvis sjukdom eller 
genetiska defekter vilket individen ej kan hållas ansvarig för. Att se problemet som 
medicinskt får till följd att tillståndet inte kan ses som klandervärt då individen inte är 
ansvarig (Hübner, 2001, s. 42f). Vi menar att motsatsen gäller när problemet definieras som 
ett personligt eller psykologiskt tillkortakommande. Det psykologiska perspektivet ger 
problemet en moraliskt negativ konnotation. Vad som tyder på det är en uppfattning hos 
respondenterna om att det inte räcker med subutex eller metadon för klienten/heroinisten. 
Detta speglar bland annat Lars när han säger att substitutionsbehandling minskar suget efter 
heroin, men att längtan efter heroinruset kvarstår och att det är denna längtan som man måste 
arbeta med i en kompletterande behandling.  
 
Substitutionsbehandling skulle kunna ses som en nivellering eller förskjutning av ett 
maktförhållande. Då stora delar av det problem som heroinisten tillskriver heroinmissbruket 
försvinner i och med substitutionsbehandlingen så ifrågasätts socialsekreterarens 
tolkningsföreträde vad det gäller problemdefinitionen. Därav kan sägas att socialsekreterarna 
och heroinisterna gjort eller gör olika konstruktioner av problemet med heroinmissbruk. 

 36



Heroinistens konstruktion av sin egen identitet kan antas vara sådan att med en 
substitutionsbehandling behöver han/hon inte på samma vis få sin personlighet ifrågasatt som 
exempelvis den som ska bli behandlad enligt någon psykodynamisk teori. 
 
Det sociala tryck Wetherell och Maybin beskriver och som innebär att en människa inte kan 
anta vilken identitet som helst utan är tvungen att anpassa sig till vad som är i samklang med 
en kollektiv historia om reaktioner och responser (Wetherell & Maybin, 1998, s. 256), blir 
tydligt i mötet med heroinisten.  
 
Då dennes egen uppfattning av problemet och problemets lösning, som oftast innebär 
substitutionsbehandling mot drogsuget, ställs mot de antaganden om heroinisten som 
socialsekreterarna har är heroinisten tvungen att justera sin verklighetsuppfattning. I den 
förhandlingssituation som heroinisten befinner sig när det gäller definitionen av problemets 
art är maktstrukturerna sådana att klienten sätts under stark press att infoga sig i 
socialsekreterarnas problemdefinition. Detta på grund av att man är beroende av socialtjänsten 
på flera plan, exempelvis ekonomiskt eller familjerättsligt. 
 
Den bild som socialsekreterarna ger av heroinisten framstår som motsägelsefull. Man menar å 
ena sidan att heroinisten inte skiljer sig från andra missbrukare på något sätt. Men att de ändå 
är lugnare, prydligare och mindre våldsamma än andra klienter. De har dessutom oftare 
erfarenhet av en problematisk uppväxt i större utsträckning än andra.      
 

Behandlingen för heroinmissbrukare 
I vår förförståelse ingick att man borde använda substitutionsbehandling i en mycket större 
utsträckning än vad som nu sker. Att man inte gör så menade vi berodde på ett motstånd mot 
att använda substitutionsmedicin, då detta skulle kunna betraktas som ett fortsatt (legalt) 
droganvändande. Dessa antaganden visade sig inte stämma överens med våra respondenters 
utsagor. Vi trodde även att valet av behandlingsinsats styrdes av helt andra faktorer än 
vetenskapliga utvärderingar. Denna studie pekar på att så tycks vara fallet. 
  
De resonemang som framkommer i uppsatsen antyder att det är de behandlingar som är 
vetenskapligt utvärderade som det talas mest om, det vill säga substitutions- och 
tolvstegsbehandling. Trots att samtliga respondenter identifierar sig som företrädare för en 
psykodynamisk syn på missbruk är resonemang om sådan behandling frånvarande i 
intervjuerna. Uppsatsen visar att respondenterna inte heller resonerar om olika behandlingars 
innehåll i någon större utsträckning. Detta skulle kunna förklaras av respondenternas tankar 
om att behandlingsform inte är viktig. Istället talar respondenterna om klientens motivation 
som helt avgörande för utfallet av behandlingen. 
 
Den insats som är vanligast och därmed gemensam för de flesta heroinister är 
substitutionsbehandling. Dock antyder flera av respondenterna att de inte ser 
substitutionsbehandling som en behandling i sig. De ser istället substitution som en 
förutsättning för behandling av vissa klienter, eller som en humanitär insats. Vad som är 
avgörande är framför allt klientens egen motivation, samt ekonomiska ramar på 
socialförvaltningen. Vilken drog klienten är missbrukar är inte av avgörande betydelse för val 
av insats. Dock kommer inte klienter som inte har något heroinmissbruk ifråga för 
substitutionsbehandling.   
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Valet av behandling 
Enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 9 § skall socialsekreteraren utforma vården i samförstånd 
med klienten och flera respondenter menar också att de arbetar efter klientens eget önskemål 
om behandling. Detta stämmer om heroinisten har fogat sig i den beskrivning av verkligheten 
som ryms i kontexten socialtjänsten. Socialtjänsten är en del i ett politiskt och socialt 
sammanhang som definierar det sociala arbetet (Payne, 2002, s. 46f). Det förefaller som 
respondenternas syn på det sociala arbetet kan beskrivas som en katalytisk process. 
Socialsekreteraren besitter specialkunskaper som hjälper klienten att lösa dennes problem och 
klienten fostras in i rollen som klient och lär sig hur en klient beter sig och vad han/hon kan 
förvänta sig för hjälp (Payne, 2002, s. 48). Klientskapet kan även anses vara definierat i 
socialtjänstlagen genom de paragrafer som anger att den person som kan lösa sina problem 
själv inte omfattas av lagen och därmed inte kan vara klient. 
 
Som vi skrivit ovan så menar vi att man kan se heroinistens önskan att få en 
substitutionsbehandling som ett försök att ta kontroll över definitionen av det problem 
heroinister tillskrivs och därmed över sin identitet. Detta står i motsatsförhållande till den 
önskan socialsekreterarna har om att heroinisten skall uppvisa någon slags motivation och 
egen vilja till behandling. När socialsekreterarnas bild av substitutionsbehandling är att den 
endast är en förutsättning för behandling, behöver heroinisten ta till sig de 
problembeskrivningar som institutionaliserats om heroinister och handla därefter. De 
heroinister som endast har substitutionsbehandling beskrivs av socialsekreterarna som de som 
är mest drabbade och som man inte kan förvänta sig så mycket av i framtiden. Insatsen ses 
som en humanitär hjälp för hopplösa fall, antingen är man mycket fysisk sjuk eller så har man 
etablerat sig bland de mest utslagna ”i parken”.  
 
Vad vi framför allt tycker oss se av socialsekreterarnas resonemang är att 
substitutionsbehandling framställs som en hjälp och/eller förutsättning för behandling, 
emedan klienterna ser substitutionsbehandlingen som en behandling i sig. 
 
Den bild som flera respondenter ger om att de vill utforma insatsen i samråd med klienten ger 
egentligen inte så mycket utrymme för klientens önskningar. Insatserna kan endast variera i 
den grad som institutionerna socialsekreteraren, klienten och kontexten medger. 
Flera respondenter menar att de vill att klienten ska komma med önskemål om insatsen och att 
de ska vara motiverade. 
 
Att vara motiverad till förändring ses som den mest väsentliga egenskapen för att heroinisten 
ska kunna få någon hjälp för sitt problem. Det innebär att heroinisten har förändrat sitt 
tänkande och beteende i en riktning som socialsekreteraren definierar som riktig utifrån de 
föreställningar som finns om klienter. När motivation har etablerats hos klienten kommer 
också stöd som socialsekreteraren bedömer som adekvat att sättas in. Detta lägger mycket av 
ansvaret på heroinisten vad det gäller val av behandling, samt det resultat man kan förvänta 
sig av den. Respondenterna talar om att det inte är lätt att skaffa sig ett nytt liv, det finns inga 
trollspön man kan svinga och så vidare. Klientens eventuella misslyckande häftar inte vid den 
arbetsinsats som socialsekreteraren utfört när man ser på ansvarsfördelningen för val och 
behandlingsutfall på detta vis. Samtidigt förefaller det som man inte tar på sig äran heller för 
de ”lyckade fall” man är inblandade i. 
 
Den övergripande forskningsfrågan, hur socialsekreterare resonerar kring valet av 
behandlingsinsatser för heroinister, besvaras genom att de överväganden som respondenterna 
gör när det gäller att besluta om någon insats för heroinmissbrukare har belysts. Resultaten 
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visar att det inte handlar om vetenskapligt utprovade behandlingsmetoders för- och nackdelar 
som vägs mot varandra för att sedan matchas med klientens behov. Man menar att valet 
istället styrs utifrån klientens motivation. Men även ekonomiska överväganden spelar in, till 
exempel risk för LVM-vård som är betungande för den kommunala ekonomin. 
Socialsekreterarnas resonemang kring heroinmissbrukarens problematik och egenskaper visar 
att de inte anser att det finns någon typisk heroinist, men att heroinister ofta har liknande 
bakgrund. Resultaten visar också att det ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 
institutionerna klient, heroinist, behandling, socialsekreterare och socialkontor som begränsar 
de olika handlingsalternativ som står till buds för aktörerna. Resultaten visar att det finns en 
ojämlikhet i de maktförhållanden som uppstår mellan klient och socialsekreterare som är till 
klientens nackdel. Men att socialsekreterarens manöverutrymme också är relativt begränsat 
utifrån det sociala arbetets kontext.  
 
Resultaten visar att det respondenterna menar är det viktigaste för valet av insats är klientens 
motivation och egna önskemål. Utredningen av missbrukaren för att slussa honom/henne 
vidare till lämplig insats verkar ha sin tyngdpunkt i skapandet och/eller upprätthållandet av 
motivation. När motivationen och önskemålen är klarlagda kan substitutionsbehandling 
komma ifråga som ett stöd för klienten att kunna ta tillgodogöra sig någon form av 
psykosocial behandling. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att psykosociala 
behandlingsinsatser i kombination med substitutionsbehandling ger överlägset bäst resultat för 
heroinister.  
 
Den skepsis som ändå finns mot substitutionsbehandling verkar bland annat vara ett utryck för 
socialsekretares och det sociala arbetets svaga positioner när det gäller att definiera ett 
problem. Den kunskap man tycker sig besitta har inte den tyngden som exempelvis läkares. 
Hübner (2001, s. 25) menar att socialsekreterare är utlämnade åt den allmänna opinionen 
framförallt genom att det sociala arbetet är underställt demokratisk kontroll genom den 
politiska majoriteten i kommunalfullmäktige. När företrädare för substitutionsbehandling, 
som framför allt består av forskare och läkare, lyckas flytta fram sina positioner i det 
offentliga samtalet med nya beskrivningar av problemet med heroin väger socialsekreterarnas 
erfarenheter lätt. Detta på ett område med insatser som inte utvärderats vetenskapligt och där 
kunskapsförmedling mellan socialsekreterare är något som kanske mest sker i korridorer och 
på fikapauser. Den personliga erfarenhet som långt arbete med missbrukare kan ge ska inte 
förringas på något sätt men den väger lätt i socialsekreterares professionaliseringssträvanden. 
 

Metoddiskussion 
Det empiriska materialet, det vill säga intervjuerna, har besvarat studiens frågeställningar väl 
och därmed uppfyllt syftet. Den valda metoden, en kvalitativ intervjustudie, var mest lämpad 
för att belysa socialsekreterarnas egna resonemang kring heroinmissbruk, behandlingsmetoder 
samt valet av behandlingsmetoder. 
 
Uppsatsen skulle ha uppnått en bredare kunskap om vi valt att intervjua klienter/heroinister 
och/eller experter utöver de socialsekreterare vi talat med. Vi anser dock att det inte var 
nödvändigt att ta in andra respondenter för att uppnå uppsatsen syfte; att belysa 
socialsekreterarnas resonemang då det är just socialsekreterarna som torde kunna bäst 
beskriva detta. För att få en breddad och mer generaliserbar bild av hur socialsekreterarna 
resonerar skulle det ha krävts fler respondenter, men under de förutsättningar en c-uppsats har 
skulle detta istället kunnat leda till en viss övermättnad av data.  
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Uppsatsens syfte skulle även ha kunnat uppfyllas genom annat valt teoretiskt perspektiv, eller 
fler valda perspektiv. Att vi valt att belysa frågan enbart ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv hoppas vi resulterat i en mer djupgående analys av frågan än en flerperspektivistisk 
analys gjort. En alternativt teoretisk vinkling skulle kunna ha varit metakognition, då man 
istället, eller också, fokuserat på hur socialsekreterarna tänker om hur de tänker i valet av 
behandling för heroinmissbrukare. 
 
Uppsatsen förhåller sig till respondenternas konstruktioner av verkligheten såsom författarna 
tolkat dessa. Det faktum att respondenterna inte kunnat påverka vår tolkning av det färdiga 
intervjumaterialet i någon större utsträckning belyser ett ojämlikt maktförhållande liknande 
det som finns mellan klient och socialsekreterare. Dessa utför också en slags 
forskningsintervju när de ska bedöma en klients behov. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
I denna rapport har belysts hur socialsekreterare resonerar i valet av behandlingsmetod för 
heroinmissbrukare. Resultatet visar bland annat att socialsekreterarna anser att det är 
heroinmissbrukarna som själva står för det valet. För att belysa frågan ytterligare hade det 
varit nödvändigt att också fråga heroinmissbrukare hur de tror att valet av behandling sker. Är 
de samstämmiga i socialsekreterarnas uppfattning, att det är de själva som väljer 
behandlingsform? 
 
Ett tema belyste hur socialsekreterarna resonerar kring heroinmissbrukarna, alltså hur de 
konstruerar dessa. För att få en fördjupad kunskap, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 
skulle det också vara intressant att se hur socialsekreterarna konstrueras av klienterna. 
 
Ett genusperspektiv tycker vi saknas i synen på heroinmissbrukare och frågor rörande detta 
kan vara viktigt att belysa. En heroinmissbrukande kvinna tillskrivs antagligen annorlunda 
egenskaper än en manlig dito. Att detta inte märkts i intervjuerna tycker vi är förvånande och 
skulle kunna motivera vidare studier.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Teman 

 
Vem är heroinist? 
Hur resonerar socialsekreterarna kring olika behandlingsformer för heroinister? 
Hur resonerar socialsekreterarna kring valet av behandlingsform för heroinister? 
(Hur påverkas valet av behandlingsmetod av den aktuella narkotikapolitiska diskursen?) 
 

Frågor 
 
Beskriv det senaste ”ärendet” när en heroinist fick någon form av insats. Styrs det av klientens 
preferenser, egen erfarenhet, det typiska.  
 
Behandling och valet av behandling 
Vilka behandlingsformer känner du till? 
Vilka behandlingsformer har du möjlighet att använda? 
Vilka behandlingsformer skulle du vilja använda? Varför då? 
Vilka använder du? Kan du beskriva dem? 
 
Brukar behandling av heroinister ”fungera” på så vis att de rehabiliteras, eller är det ” bara” 
återhämtning och vila? Vad tycker du är ett lyckat resultat? 
 
Hur ställer du dig till påståendet att heroinister vill men inte kan sluta missbruka i motsats ex 
till alkoholister som kan men inte vill. 
 
Heroinisten 
Kan du beskriva en heroinist? 
Finns det en typisk heroinist? Skiljer sig heroinister från andra missbrukare? Hur då? (Kemisk 
slav osv.) 
 
Allmänt 
Den senaste tiden har det i media aktualiserat diskussionen kring metadon och subutex. Hur 
ställer du dig till substitutionsbehandling? 
 
Ska det vara lättare eller svårare att få substitution? Varför då? Kontroll? 
 
Tänker du att det är någonting mer som du vill tillägga till vad du sagt? 
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