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Förord 

 
Denna rapport redovisar ett arbete som, under samlingsnamnet ”Mot en bättre 
missbrukarvård?”, åren 2006 – 2009 bedrivits vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 
och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet. Syftet har varit att diskutera 
möjligheter och svårigheter med de ambitioner att evidensbasera den svenska missbrukar- och 
beroendevården, som fått sitt mest pregnanta uttryck i de av Socialstyrelsen (2007) 
publicerade riktlinjerna för detta område. Utöver den granskning av riktlinjedokumentets 
bakgrund, tillkomst och innehåll, som redovisas i de två första kapitlen, presenterar rapporten 
analyser och slutsatser baserade på material från två enkätundersökningar och en 
intervjuundersökning riktade till praktiker inom missbrukarvården i Stockholms län och 
Mälardalsregionen. Den första enkätundersökningen ”Rehabiliteringens sociala kontext” 
genomfördes våren 2006 av Jan Blomqvist och Irja Christophs vid f.d. Forsknings- och 
Utvecklingsenheten Stockholms stad, och finansierades av Vetenskapsrådet (VR 2004 - 
1831). Den andra enkätundersökningen och intervjuundersökningen genomfördes hösten/ 
vintern 2007/2008 av Maria Abrahamson, Jan Blomqvist, Irja Christophs och Antonina 
Eriksson. Det senare projektet finansierades med hjälp av f.d. Forsknings- och Utvecklings-
enheten Stockholms stad och Mobilisering mot narkotika. Beroendecentrum Stockholm, 
Kriminalvården, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad samt 
Statens Institutionsstyrelse har samtliga bidragit ekonomiskt till rapportens tillblivelse. Jan 
Blomqvists medverkan har delvis möjliggjorts genom det Centre of Excellence-anslag som 
SoRAD beviljats av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Vi tackar 
härmed alla externa finansiärer för deras bidrag. Tack till Jessica Storbjörk, SoRAD, som 
lämnat värdefulla kommentarer till manuskriptet. Slutligen riktar vi ett stort tack till de 
praktiker i missbrukarvården som tagit sig tid att besvara våra frågor och som visat stort 
intresse för våra forskningsprojekt. 
 
Rapporten är skriven av Maria Abrahamson, Jan Blomqvist och Irja Christophs. Författarna 
ansvarar för innehållet i sina egna kapitel. 
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Projektet ”Mot en bättre missbrukarvård?” Bakgrund och utgångspunkter 
 

Jan Blomqvist 
 
Idén om en evidensbaserad missbrukarvård – en kort bakgrund 
 
Den svenska missbrukarvårdens utveckling har enligt mångas uppfattning historiskt styrts mer 
av vårdideologiska övertygelser, skiftande terapeutiska moden och politiska och ekonomiska 
konjunkturer än av forskningsbaserad kunskap om missbruksproblemens omfattning och 
karaktär, klienternas behov och konsekvenser av olika interventioner (t.ex. Ågren, 2000). Ett 
annat sätt att beskriva utvecklingen är att säga att missbrukarvården tid efter annan ställt ut 
förhoppningar om framtida framgångar i form av nya och löftesrika idéer eller modeller, som 
den sedan har haft svårt att infria (t.ex. Lindström, 1992). Stora förväntningar har knutits till 
nya farmakologiska preparat, nya psykosociala behandlingsmetoder och nya samlande strate-
gier, som t.ex. ”matchning” som var 1990-talets numera avsomnade mantra. En delorsak till 
denna tingens ordning är möjligen att missbrukarvården varit ett jämförelsevis lågt prioriterat 
område inom välfärdspolitiken och att finansieringssystemen länge riktade ansvarigas intresse 
mer mot beläggningssiffror och besöksstatistik än mot resultat i form av förbättrade dryckes- 
eller drogvanor bland klienterna (Bergmark & Oscarsson, 1994). Statsmakternas intresse för 
missbrukarvården har emellertid blivit starkare efter millennieskiftet, något som bl.a. torde ha 
att göra med den gradvisa nedmontering av traditionell svensk alkoholpolitik som blev följden 
av det svenska EU-inträdet 1995 (t.ex. Sulkunen, m.fl., 2000) och den kraftigt ökande total-
konsumtion av alkohol som följde i spåren av denna förändring (Boman m.fl., 2006). Vad 
gäller vården av alkoholmissbrukare kan det ökande intresset från ansvarigt håll därför åtmin-
stone delvis ses som ett sätt att försöka kompensera för avvecklandet av erkänt effektiva, 
traditionella tillgänglighetsbegränsande insatser (t.ex. Blomqvist, 2009a). För narkoman-
vårdens del är en trolig bidragande orsak till det ökade intresset en rapport från den statliga 
narkotikakommissionen vid millenniets början (SOU 2000:126), som hävdade att svensk 
narkotikapolitik visserligen hade en riktig utformning, men att alla dess tre bärande ”pelare” – 
kontrollpolitiken, det förebyggande arbetet och inte minst behandlingen – behövde förstärkas. 
Något paradoxalt kan alltså statsmaktens något nymornade intresse för vårdfrågor å ena sidan 
ses som en följd av att man försvagat den traditionella alkoholpolitiken och å den andra som 
en följd av att man velat förstärka den traditionella narkotikapolitiken (Blomqvist, m.fl., 
2007).  

Det nya intresset för missbrukarvården har också kommit att tidsmässigt sammanfalla med 
ett ökat genomslag för vad som med ett sammanfattande namn ofta kommit att kallas New 
Public Management (t.ex. Pedersen, 2007; Bjerge, 2009), en samling idéer om hur den 
offentliga sektorn, genom inslag som avknoppning, målstyrning, beställar–utförarsystem, och 
så småningom alltmer intrikata former för uppföljning och utvärdering, skulle kunna fås att 
fungera mer rationellt och kostnadseffektivt. Det centrala inslaget i denna ambition att 
effektivisera den offentliga sektorn har under 2000-talet allt tydligare kommit att stavas 
”evidensbasering”. Man kan diskutera när detta begrepp slog igenom i diskussionen om 
svensk missbrukarvård, men klart är att det är ett tämligen nytt fenomen. Enligt Börjesson 
(2004) lanserades idén på svensk mark av Socialstyrelsen under sent 1990-tal, men detta kan 
diskuteras. Klart är att begreppet används ganska frekvent i styrdokumenten för det s.k. 
KuBaS-projektet (Kunskapsbaserad Socialtjänst) som på regeringens uppdrag initierades av 
Socialstyrelsen år 2001 (se Varg, 2004). Det kanske mest påtagliga resultatet av detta arbete 
var inrättandet av en särskild enhet vid denna styrelse, Institutet för Metodutveckling inom 
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Socialtjänsten (IMS), med huvuduppgiften att främja användning av ”evidensbaserade” meto-
der inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004a)1. Begreppet evidensbasering har också en 
central plats såväl i den översikt över effektstudier på missbruksområdet som Statens 
Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) publicerade år 2001, den något reviderade 
engelskspråkiga version som kom ut ett par år senare (Berglund m.fl., 2003), och i de sex år 
senare utgivna ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård” (Socialstyrelsen, 
2007a), som byggde på ett mångårigt utredande där man engagerat merparten av de centrala 
aktörerna på området – forskare, administratörer, verksamhetsföreträdare och debattörer – 
men som till stor del också utgick från skrivningarna i SBU-rapporten. 

Att det som görs i missbrukarvården måste bygga på hållbar kunskap är förvisso ingen ny 
tanke. I någon mening kan historien om utvecklingen på detta och andra välfärdsområden 
skrivas som historien om en fortgående jakt på en legitim kunskapsbas för de insatser som 
tiden ansetts kräva (Edman & Blomqvist, kommande). Vikten av att utvärdera olika insatser 
inom missbrukarvården började diskuteras mer allmänt på 1960-talet och under det sena 
1970-talet kan man se en smärre svensk utvärderingsvåg på området, inspirerad av liknande 
företag i främst USA. I det senare landet har det också sedan 1980-talet varit närmast legio att 
producera ständigt nya översikter över den enligt forskningen ”bästa” behandlingen (t.ex. 
Hester & Miller, 1985, 1995, 2003). På svensk botten fick Lars Lindströms avhandling från 
1986, Val av behandling för alkoholism, inkluderande en omfattande genomgång av inter-
nationell forskning, stor uppmärksamhet, något som ledde till en också internationellt upp-
märksammad engelsk version några år senare (Lindström, 1992). Men att förespråka en 
evidensbaserad missbrukarvård är inte detsamma som att hävda att vad som görs allmänt sett 
bör vara baserat på giltig kunskap, ett påstående som förstås i viss mening är oantastligt. 
Evidensbasering innebär snarare, som utvecklats av t.ex. Bohlin (2008), en speciell procedur, 
eller kanske snarare tillämpandet av ett antal speciella regler för att skapa ett hållbart 
vetenskapligt underlag för praktiskt beslutsfattande. Själva termen lanserades i början av 
1990-talet av en forskargrupp vid MacMasters-universitetet i en programförklaring, ”Evi-
dence-Based Medicine” (EBM), som beskrivits som ett paradigmskifte när det gäller sättet att 
tänka över kopplingen mellan medicinsk utbildning och praktik. Kärnan i detta program, 
beskrivet av t.ex. Sacket m.fl. (1996; 1997), var att ett evidensbaserat kliniskt beslutsfattande 
bör grundas på tre olika källor, nämligen (a) extern, vetenskaplig evidens, (b) beprövad 
klinisk erfarenhet (”clinical expertise”), och (c) patientens behov och önskemål (”patient’s 
choice”). 

I frågan om vad giltig extern evidens består i har MacMastersgruppen med tiden klart 
kommit att ta ställning för randomiserade kontrollerade studier (RCT) som ett ideal eller en 
”gold standard”2. I denna typ av studier fördelas undersökningspersonerna slumpmässigt till 
att få den intervention (det medikament eller den behandling) vars effekt studien avser att 
pröva respektive någon form av standardintervention (ofta omtalad som ”treatment as usual”) 
eller ingen intervention alls; ett förfaringssätt som optimerar möjligheterna att dra kausala 
slutsatser. Generellt förefaller denna typ av efficacystudier inom klinisk forskning idag klart 

                                                 
1 I samband med den omfattande omorganisation av Socialstyrelsen som börjat genomföras med ingången av år 
2010 har IMS upplösts som egen organisation, men de funktioner institutet svarat för finns, så långt i skrivande 
stund kan bedömas, kvar i andra former. 
2 Som påpekas av Bohlin (2008) är randomisering en teknik som utvecklades inom jordbruksforskningen i 
England på 1930-talet, när man i studier av olika grödors avkastning fördelade sådden av olika sådana slump-
mässigt mellan olika delar av en åker för att säkerställa att eventuella uppmätta skillnader bara avspeglade de 
olika grödornas egenskaper.  

 2



att föredras framför s.k. effectivenesstudier (t.ex. registerstudier), som närmare återspeglar de 
faktiska förhållanden där olika vårdverksamheter äger rum, men där möjligheten att på ett 
stringent sätt härleda effekter till en specifik intervention är sämre.  

Också när det gäller frågan om hur den stora mängd studier, som bedrivs inom ett visst 
kliniskt område bör sammanställas har olika ansatser tävlat mot varandra, men den ansats som 
här kommit att uppfattas som idealet, både av MacMastersgruppen och av andra aktörer är 
metaanalys,3 som kan beskrivas som en statistisk teknik för att väga samman resultat av en 
stor mängd prövningar av samma intervention genom att räkna fram en genomsnittlig 
effektstorlek4. I syfte att säkerställa att de studier som inkluderas i sådana analyser är av 
tillräckligt god kvalitet brukar man också göra upp s.k. evidenshierarkier över olika slag av 
studier, där just RCT-studier brukar hamna på första plats.  

En tredje fråga som väckt diskussion är den om hur den enskilde praktikern ska använda 
sig av den för tillfället gällande uppfattningen om vad som är bästa evidens. Här har i 
huvudsak två skilda uppfattningar kommit att ställas emot varandra. Den ursprungliga 
modellen för implementering av EBM är idén om den upplyste praktikern, som i en rationell 
procedur formulerar den kliniskt giltiga frågan i det enskilda fallet, söker (i databaser och 
annorstädes) efter det bästa tillgängliga vetenskapliga underlaget, kritiskt värderar detta, 
väljer bästa åtgärd, samt utvärderar effekterna av denna (Upshur & Tracy, 2004). Detta starkt 
rationalistiska paradigm har inte oväntat visat sig mer eller mindre omöjligt att genomföra i 
praktiken (jfr. Bergmark, 2007). Det alternativ som istället alltmer kommit att förespråkas är 
att, med forskningen som underlag, upprätta riktlinjer för praktiken, d.v.s. en strategi där före-
ställningen om den oberoende och kritiskt tänkande praktikern ersätts med en ”top-down”-
struktur, där praktikern i princip blir en utförare av de procedurer forskarna/experterna kom-
mer fram till är de bästa. De beskrivna hållningarna till forskningsmetod, kunskapssam-
manställning och implementering har också i allmänhet tagits över när EPM-programmet, 
under benämningen ”evidensbaserad praktik” (EBP) översatts till andra, icke-medicinska 
praktikområden5 och genomsyrar tydligt såväl SBU:s ovan nämnda kunskapsöversikter, som 
Socialstyrelsens (2007a) riktlinjedokument. 
 
De nationella riktlinjerna – förhoppningar och kritik 
 
De nationella riktlinjerna för missbrukar- och beroendevård6 är, som betonas i Socialsty-
relsens (2007a) dokument, inte avsedda som föreskrifter utan som rekommendationer, gemen-
samma för i första hand den vård och behandling som bedrivs inom den kommunala 
socialtjänstens och den landstingbaserade beroendevården, men även i tillämpliga delar av-
sedda för den statliga tvångsvården och den likaledes statliga kriminalvården7. Huvudsyftet 
med riktlinjerna är enligt förordet, undertecknat av Socialstyrelsens generaldirektör ”att göra 
vården tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att rationellt 
använda missbruks- och beroendevårdens resurser” (Socialstyrelsen, 2007a, s. 3). Andra 

                                                 
3 Metaanalysen har till stor del kommit att ersätta andra former av kunskapssammanställning som narrativa 
översikter, som saknar en klar systematik i fråga om hur ingående studier vägs samman och ofta anses subjektiva 
och box-score reviews som innebär en gradering utifrån hur stor andel av alla studier av en viss intervention som 
uppvisar ett positivt resultat. 
4 Enligt formeln den genomsnittliga effekten för alla experimentgrupper minus den genomsnittliga effekten för 
alla kontrollgrupper genom den sammanvägda standardavvikelsen. 
5 T.ex. utbildning, socialt arbete och enkannerligen, missbrukarvård. 
6 Dokumentet talar om ”missbruks- och beroendevård”, vilket ter sig som språkligt mindre korrekt. 
7 De fyra största aktörerna inom missbrukarvården i Sverige. Även om det privata inslaget ökat kraftigt på senare 
år (Socialstyrelsen, 2004b) förmedlas oftast kontakterna av dessa fyra organisationer. 
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syften som riktlinjedokumentet betonar är att försöka komma tillrätta med de skillnader i 
terminologi, kunskapsnivå, traditioner och arbetssätt som man anser råda inom vårdområdets 
olika delar. Som en viktig bakgrund till att riktlinjearbetet initierats anges i förordet att antalet 
personer med missbruks- och beroendeproblem ökat, att missbruks- och beroendevårdens 
struktur snabbt ändrats, samt de stora regionala skillnader som området uppvisar. Konkret tar 
dokumentet, åtminstone kortfattat, upp såväl vissa terminologiska frågor som organisations- 
och implementeringsfrågor, kunskapsutveckling och ekonomi. Huvuddelen av rapporten 
ägnas dock åt att ge en bakgrund till och motivera de slutsatser rörande upptäckt och 
förebyggande arbete, bedömning och dokumentation, samt – och framför allt – psykosocial 
behandling och läkemedelsbehandling av alkohol- respektive narkotikaproblem, som Social-
styrelsen drar och som, i vad som måste ses som rapportens huvudnummer, sammanfattas i 
dess andra kapitel i form av en tabell med 53 konkreta rekommendationer för praktiken. 

Riktlinjerna förefaller initialt ha fått ett blandat mottagande av på olika sätt berörda parter. 
På många håll tycks de ha tolkats som ett tecken på att den styvmoderliga behandling, som 
missbrukarvården enligt många länge rönt från ansvariga myndigheter, börjat brytas. Mer 
konkret tycks satsningen av många också ha tagits som löfte om nya resurser för att utveckla 
och utöka olika verksamheter. Själva begreppet ”evidensbaserad” har dessutom snabbt kom-
mit att etableras som en slags kvalitetsstämpel i t.ex. media, olika politiska manifest och olika 
verksamhetsdokument. Samtidigt har riktlinjedokumentet och dess ambitioner att lägga 
grunden för en evidensbaserad praktik, blivit föremål för debatt och kritik, bland annat för att 
anlägga ett alltför snävt, biomedicinskt och/eller teknokratiskt perspektiv på missbrukar-
vården och dess utveckling. Andra frågor som diskuterats är den osäkra externa validiteten i 
den typ av efficacystudier som riktlinjerna främst baserar sig på, svårigheterna att göra rätt-
visande och adekvata sammanställningar av denna typ av forskning och det ganska anmärk-
ningsvärda faktum att riktlinjedokumentet fastslår att ingen av de ”specifika metoder” som 
granskats kunnat visas ge bättre resultat än någon annan (”the treatment equivalence 
paradox”), men likväl pekar ut vissa av dessa som dem som bör användas (t.ex. Blomqvist 
m.fl., 2007; Blomqvist & Oscarsson, 2006; Orford, 2008; Bergmark, 2008). En ytterligare och 
närliggande kritikpunkt har varit att Socialstyrelsen (2007a) till stor del försummar att disku-
tera implikationerna av det faktum att ett lyckosamt behandlingsutfall kunnat visas bero mer 
av faktorer som är gemensamma för alla verksamma hjälpinsatser (”common factors”) än av 
valet av specifik metod (t.ex. Vaillant, 1983; Blomqvist, 1996a; Bergmark, 2008)8. Ännu en 
är att man i huvuddokumentet inte heller på allvar diskuterar vad det betyder att flertalet av de 
människor som lyckas ta sig ur ett missbruk eller beroende gör detta utan professionell hjälp 
(Blomqvist, 1996a; 2009a; Klingemann & Sobell, 2007). På ett mer praktiskt plan har 
Bergmark (2007) dessutom hävdat att produktionen av de nationella riktlinjerna i hög grad 
präglades av Socialstyrelsens byråkratiska organisation, önskan att skapa konsensus mellan 
praktiker och forskare och, bland de senare, företrädare för ett medicinskt respektive ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv, samt påpekat att de slutsatser Socialstyrelsen drar i det 

                                                 
8 Inom psykoterapiforskningen i vidare mening har man diskuterat dessa frågor – antagandet att det finns vissa 
mer generella principer och förhållningssätt som förenar all verksam behandling och att det inte går att utnämna 
någon eller några specifika behandlingar som de generellt bästa – sedan 1930-talet. Saul Rosenzweig myntade år 
1936, med ett lån från Lewis Carolls Alice i Underlandet, termen ”Dodo Bird Verdict” som en sammanfattande 
beteckning för dessa idéer. Andra som bidragit till att utveckla dessa tankar är t.ex. Frank (1973), Frank & Frank 
(1991), Goldfried (1980), Karasu (1986), Luborsky m.fl. (2002) och Wampold (2001). För en diskussion om 
tillämpningar på missbrukarvårdens område, se t.ex. Blomqvist (1996).  
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slutliga riktlinjedokumentet på viktiga punkter avviker från de underlagsrapporter som 
levererades av de forskare som medverkade i de expertgrupper som anlitades i arbetet. 

En på sitt sätt kanske än mer problematisk, men mindre diskuterad, omständighet är att 
riktlinjedokumentet inte preciserar vilka brister man menar vidlåder den svenska missbrukar-
vården, i fråga om t.ex. omfattning, inriktning, innehåll, klientsammansättning eller utfall, och 
som de utfärdade rekommendationerna avses avhjälpa (Blomqvist, 2009b). De facto inne-
håller dokumentet vare sig någon samlad beskrivning av denna vård eller några referenser till 
de mer eller mindre årliga publikationer om genomförda insatser och vårdade klienter som 
Socialstyrelsen själv under olika varianter på rubriken ”Insatser för vuxna missbrukare” 
regelmässigt publicerat under de senaste decennierna. Inte heller förs någon mer ingående 
diskussion om vad slags problem man menar att vårdens klienter lider av, trots att detta är och 
genom tiderna har varit en fråga där uppfattningarna gått kraftigt isär, såväl mellan praktik 
och forskning som inom båda dessa fält (se vidare Kapitel 3). Vad gäller det klassiska 
spörsmålet om huruvida missbruk och beroende är en sjukdom, menar Socialstyrelsen (2007a) 
att ”litteraturen idag inte ger stöd för en bestämd uppfattning i denna fråga” (sid. 35). Däremot 
för man en kort diskussion kring den nomenklatur som används av socialtjänst respektive 
hälso- och sjukvården. I detta sammanhang påpekar man att termen ”missbruk” som den 
används inom socialtjänsten inte har definierats i den socialtjänstlag som reglerar verksam-
heten, medan begreppet ”beroende” som det används inom sjukvården har en tydlig koppling 
till de klassifikationskriterier som används i de internationella diagnossystemen ICD-10 
(utfärdat av Världshälsoorganisationen, WHO) och DSM-IV (utfärdat av American Psychiat-
ric Association; APA)9. Den rekommendation man här lämnar är att socialtjänsten i sina 
utredningar bör använda likformiga och standardiserade bedömningsgrunder, samt att man 
inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården bör utmönstra termen ”missbrukare”, 
som uppfattas ha en moraliserande karaktär, till förmån för den, som man uppfattar det, mer 
neutrala språkliga konstruktionen ”personer med missbruks- och beroendeproblem”. Med 
hänsyn till att dokumentet sålunda inte på något mer ingående sätt tar upp vare sig vad man 
ser som den svenska missbrukarvårdens brister, eller diskuterar karaktären av de problem 
denna avses åtgärda, kan man lite tillspetsat säga att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
missbrukar- och beroendevård visserligen anvisar en lösning – eller snarare ett antal sådana – 
men i dubbel mening lämnar sina läsare i oklarhet om vilka problem dessa lösningar ska 
appliceras på (Blomqvist, 2009b). 
 
Kunskapsutveckling i praktiken 
 
Som redan berörts finns det, och har det länge funnits, olika uppfattningar om på vilket sätt de 
praktiskt verksamma inom områden som medicin och socialt arbete bäst kan tillgodogöra sig 
forskningens rön, eller hur forskningen bäst kan bidra till att utveckla praktiken. Vad specifikt 
rör missbrukarvården har ofta genom åren hävdats att det råder en betydande klyfta mellan 
forskning och praktik (Ogborne, 1988) och att de, inte alltid helt upplyftande, slutsatser som 
forskningen dragit om utfallet av olika former av behandling återkommande ”kolliderat” med 
övertygelser och personliga erfarenheter hos engagerade praktiker (Miller, 1992). Å andra 
sidan har också hävdats att den gängse behandlingsforskningen varit så distanserad från och 
okänslig för de subtila förändringar från dag till annan, som karakteriserar en terapeutisk 
process, att den ur praktikens synvinkel är närmast oanvändbar (Eneroth, 1996). 
                                                 
9 ICD uttyds International Classification of Diseases och DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Diseases. 
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Idéerna om att försöka utveckla en evidensbaserad praktik har, som framgått ovan, oveder-
sägligen sina rötter i en önskan att överbrygga denna klyfta genom att finna ett sätt att förena 
forskningsbaserad kunskap, klinisk eller praktisk erfarenhet, samt patientens eller klientens 
egna önskemål. Som också framgått har det dock visat sig vara lättare sagt än gjort att i prak-
tiken åstadkomma detta och ingen av de två huvudsakliga strategier för att implementera 
EBM eller EBP som diskuterats i litteraturen (jfr. ovan) ter sig problemfri. Medan tanken om 
”den upplyste praktikern” som i sitt arbete ständigt konsulterar den mest aktuella forskningen 
visat sig praktiskt omöjligt att genomföra, medför enligt mångas uppfattning alternativet att 
låta forskarna/experterna formulera generella riktlinjer och manualer för det praktiskt/kliniska 
beslutsfattandet att den upplevda klyftan mellan forskning och praktik snarast befästs och att 
praktikernas uppgift reduceras till att utföra de ”handgrepp” experterna pekar ut som de bästa, 
samtidigt som faktorer som empati, förmåga att lyssna på och upprätta en god relation med 
klienten, personlig mognad etc. – som ofta beskrivs som viktiga professionella kvaliteter hos 
personer som arbetar med vård och behandling – tenderar att ignoreras. En lösning på detta 
dilemma skulle – som diskuterats av t.ex. Oscarsson (1999) och Blomqvist (2000) – vara att 
på den lokala nivån försöka etablera strukturer och rutiner för systematisk dokumentation och 
uppföljning, återkommande kritisk granskning av det egna arbetet, samt en fortgående 
kollegial dialog och professionellt erfarenhetsutbyte. Genom att på ett sådant sätt 
systematisera det kliniska eller praktiska vardagsarbetet skulle det vara möjligt att över tid 
bygga upp en ”lokalt förankrad beprövad erfarenhet” (Oscarsson, 1999), som i sin tur kan 
ligga till grund för ett fruktbart utbyte med forskningen, där den generellt giltiga (och i viss 
mening abstrakta) kunskap som den senare genererar kan översättas till, samt tillämpas och 
utvärderas under, lokalt varierande omständigheter (Blomqvist, 2000; Blomqvist & 
Wallander, 2004). 

När det gäller implementeringen av de nationella riktlinjerna kan man säga att det initialt 
möjligen fanns vissa möjligheter att börja bygga upp lokala strukturer av detta slag. Sedan 
riktlinjedokumentet publicerats våren 2007 anordnade Socialstyrelsen samma höst ett antal 
regionala konferenser för att sprida kunskap om dess innehåll. Dessutom publicerade man en 
skrift (Socialstyrelsen, 2007b) som diskuterade implementerings- och utbildningsfrågor i an-
slutning till riktlinjerna. I huvudsak kom dock större centrala initiativ beträffande tillämp-
ningen av riktlinjerna att låta vänta på sig i närmare ett år, något som sannolikt kan kopplas 
både till Socialstyrelsens hållning10 och till de omorganisationer på departemental och andra 
centrala nivåer, som den nya regeringen vidtog efter valet hösten 2007. Denna tveksamhet på 
central nivå, tillsammans med det faktum att riktlinjerna, av redan diskuterade skäl, i flera 
avseenden kan uppfattas som tämligen otydliga, har inneburit att uppfattningarna gått ganska 
vitt isär när det gäller hur man ska se på den konkreta tillämpningen av Socialstyrelsens 
initiativ. Olika, mer eller mindre kraftfulla, och sinsemellan ganska olikartade, initiativ har 
också tagits på olika håll i landet, av bl.a. länsstyrelser, regionförbund, kommuner och FoU-
enheter, för att med riktlinjedokumentet som grund påbörja ett lokalt eller regionalt 
utvecklings- och förändringsarbete. I den överenskommelse Socialdepartementet våren 2008 
gjorde med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om implementeringen av de nationella 
riktlinjerna (S2008/3957/ST) framstår detta uppdrag ganska klart som ett initiativ uppifrån, på 
det sätt som diskussionen i riktlinjedokumentet kan tyckas implicera. Denna situation kan 
                                                 
10 I en artikel av den för riktlinjearbetet ansvarige tjänstemannen vid Socialstyrelsen framstår styrelsens hållning 
ha varit att implementeringen skulle ombesörjas av de olika huvudmännen i form av bl.a. studiecirklar (Malm-
ström, 2007).  

 6



sägas ge upphov till ett antal forskningsfrågor med delvis vidare implikationer än 
diskussionen om missbrukarvårdens effektivitet. 

 
”Mot en bättre missbrukarvård?” 
 
Det arbete som redovisas i föreliggande skrift planerades initialt som ett samarbetsprojekt 
mellan SoRAD och FoU-enheten i Stockholm, men har, på grund av nedläggningen av den 
senare enheten 2007, i praktiken i sin helhet kommit att bedrivas vid den förstnämnda insti-
tutionen. Ett huvudsyfte med det arbete som här presenteras under samlingsrubriken ”Mot en 
bättre missbrukarvård?” har, som framgått av förordet till denna rapport, varit att granska 
bakgrunden till, framväxten av, och tänkbara möjligheter och problem med Socialstyrelsens 
riktlinjer för missbrukar- och boendevården. Ett annat har varit att, mot bakgrund av de 
oklarheter i riktlinjedokumentet och det betydande lokala tolkningsutrymme detta lämnar, 
undersöka hur idén om evidensbasering i allmänhet och de nationella riktlinjerna i synnerhet 
tagits emot, tolkats och kommit till uttryck på olika håll inom missbrukarvårdens praktik. Det 
senare har, som också framgått av förordet, skett med utgångspunkt från tre olika empiriska 
datamaterial, av vilka två insamlats inom ramen för det ovan nämnda samarbetsprojektet och 
ett hämtats från en tidigare genomförd studie. Särskild tonvikt har i analyserna lagts vid det 
sällan diskuterade faktum att riktlinjerna berör fyra i grundläggande avseenden så olikartade 
organisationer som den statliga kriminalvården och tvångsvården, landstingens beroendevård 
och den kommunala socialtjänstbaserade missbrukarvården11. 

Den mer generella frågan om möjligheter och problem med de nationella riktlinjerna tas, 
utöver den diskussion som förts i föreliggande kapitel, också upp i det närmast följande 
kapitlet, som diskuterar olika uppfattningar om missbruks- och beroendeproblemens karaktär 
och vilka implikationer dessa har för behandlingsarbetet och för praktiken i vidare mening. 
Skälet till att inkludera detta kapitel är framför allt det föga uppmärksammade faktum att 
Socialstyrelsen (2007) i huvudsak inte redovisar någon egen uppfattning på denna punkt, 
vilket i hög grad bidrar till osäkerheten om hur de nationella riktlinjerna ska tolkas. När det 
gäller de empiriska analyserna har vi valt att, i ett komparativt perspektiv, undersöka för det 
första hur de aktuella organisationerna initialt skiljer sig åt i ett antal avseenden som kan 
tänkas ha betydelse för hur riktlinjerna och frågan om evidensbasering hanteras: 
organisationsstruktur, ledarskap och styrfunktioner, aktuella arbetssätt och tillämpade 
metoder, tidigare definierade kunskaps- och förändringsbehov, samt medarbetarnas pro-
fessionella identitet, syn på missbruk som problem och den egna organisationens uppgift i 
sammanhanget. För det andra har intresset riktats mot om och hur ambitionen att evidens-
basera vården tolkats och konkret kommit till uttryck inom de olika organisationerna, vid en 
tidpunkt innan SKL fått uppdraget att implementera riktlinjerna på nationell nivå. Av 
praktiska och ekonomiska skäl har studien begränsats till Mellansverige (Stockholms län 
respektive Mälardalen), men har, inom ramen för denna geografiska begränsning, strävat efter 
att inkludera ett rimligt representativt urval av verksamheter från de fyra organisationerna. De 
empiriska studier som initierats inom ramen för undersökningen har i analysfasen också 
kompletterats med uppgifter – närmare bestämt svaren på en öppen fråga om brister i 
samhällets sätt att hantera missbruksproblemet – hämtade från en enkätundersökning med 
annat huvudsyfte, som ungefär ett år före publiceringen av riktlinjedokumentet, riktades till 
medarbetare vid missbruksenheter inom socialtjänst, beroendevård och frivård i samma 

                                                 
11 För en kort övergripande beskrivning, se Metodkapitlet. 
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upptagningsområde. Den teoretiska ramen för jämförelserna av de fyra organisationerna har 
varit den s.k. nyinstitutionella organisationsteorin som, i linje med ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt, inte främst ser organisationer som verktyg för det rationella genomförandet av 
beslutade mål, utan snarare som konstituerade av organisationsmedlemmarnas gemensamma, 
oftast oreflekterade och oartikulerade handlande, och som influerade av ett ständigt pågående 
socialt och kulturellt utbyte med omgivningen. Detta perspektiv utvecklas vidare i kapitel 3.  
 
”Från vision till praktik” 
 
I och med att Sveriges kommuner och landsting (SKL) fått regeringens uppdrag, och erhållit 
medel för, att nationellt implementera Socialstyrelsens riktlinjer, kommer det att bli av stort 
intresse att fortsätta att följa hur de idéer och strategier SKL utformar kommer att hanteras, 
och vilket genomslag de kommer att få, på olika nivåer och inom olika delar av missbrukar-
vården. Som inte minst intressant ter det sig, att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, studera 
hur de centrala idéerna tolkas och ”översätts” av olika administrativa nivåer innan de slutligen 
eventuellt omsätts i det praktiska klientarbetet. Dessa frågor kommer att bli föremål för analys 
i ett nytt forskningsprojekt, “Evidensbaserad missbrukarvård – från vision till praktik”, 
finansierat av Vetenskapsrådet (VR 421-2009-1464) och som, med kapitelförfattaren som 
huvudansvarig, kommer att bedrivas vid SoRAD under åren 2010 – 2013. Denna studie 
kommer, i likhet med de analyser som presenterats i föreliggande rapport, att jämföra fyra 
organisationer, som alla, utifrån delvis skilda utgångspunkter och med olikartade förut-
sättningar, arbetar med vård och behandling av personer med missbruks- eller beroende-
problem. Därmed bör den också i viss mening kunna ses som ett ”naturligt experiment”, med 
möjlighet att också kunna generera mer generell kunskap om problem och möjligheter när det 
gäller att genom olika initiativ ”uppifrån” förändra och utveckla olika välfärdsverksamheters 
praktik. I detta ”naturliga experiment” kommer de i föreliggande rapport presenterade resul-
taten att fungera som en form av ”baselinebeskrivning” och därmed bidra till att ge en konkret 
bild av vilka förändringar på praktiknivå den nationella implementeringssatsningen kommer 
att åstadkomma. 
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Perspektiv på missbruk och beroende 
 

Jan Blomqvist 
 

Som påtalats i föregående kapitel berör Socialstyrelsens (2007a) riktlinjedokument inte annat 
än mycket översiktligt de olika uppfattningar som rått och råder, inom såväl forskning som 
praktik, om missbruks- eller beroendeproblemens karaktär, orsaker och utveckling. Av detta 
följer att man inte heller diskuterar vilka implikationer olika synsätt i detta avseende har för 
vare sig behandlingspraktiken, vårdsystemets dimensionering och utformning, eller 
samhällets mer övergripande strategier för att motverka missbruksproblem. I princip inskrän-
ker sig Socialstyrelsens ställningstagande i dessa frågor till en rekommendation att i stället för 
termen ”missbruk”, som uppfattas som förklenande och diskriminerande, använda termen 
”beroende” som uppfattas som mer objektiv, samt till att fastslå att man inte anser sig kunna 
ta ställning till om dessa företeelser bör betraktas som (utslag av) en ”sjukdom” eller ej. 
Denna uraktlåtenhet eller försiktighet kan sannolikt, åtminstone delvis, förklaras av att dessa 
frågor uppfattas som alltför kontroversiella att klart ta ställning i. Tyvärr bidrar den också 
ytterligare till de oklarheter rörande riktlinjernas användbarhet för praktiken, som flera kriti-
ker utifrån andra utgångspunkter påtalat och som diskuterats i föregående kapitel. 

Historiskt har uppfattningarna om och förklaringsmodellerna för olika former av rusme-
delsmissbruk varierat med tid och plats. När det handlar om alkoholmissbruk har knappast 
någon infallsvinkel lämnats oprövad och litteraturen på området innefattar förklarings-
modeller med rötter i såväl biologisk och medicinsk som psykologisk, sociologisk, antro-
pologisk och ekonomisk forskning (se Blomqvist, 1998a). Också för narkotikamissbruk finns 
en mycket stor mängd modeller och teorier med skilda utgångspunkter (se Bergmark & 
Oscarsson, 1988). En ofta använd indelning här är den som lanserats av Peele (1985) och som 
skiljer mellan genetiska modeller (som söker orsakerna i individens konstitution), expositions-
modeller (som fokuserar de kemiska preparatens förmåga att, via sin fysiologiska verkan och/ 
eller via inlärning, ”ta över” individens vilja) och adaptations- eller anpassningsmodeller (som 
i högre grad beaktar samspelet individ–medel–miljö; se även Blomqvist, 2002). I det följande 
ska först diskuteras några frågor som rör avgränsningar eller definitioner av missbruk eller 
beroende. Därefter diskuteras några grundläggande distinktioner eller skiljelinjer, med vissa 
implikationer för praktiken, i synen på missbruksproblem. I två avslutande avsnitt presenteras 
först kort några aktuella försök att utveckla mer heltäckande, integrerade eller syntetiserande, 
teorier om missbruk och beroende. Därefter diskuteras några av de konsekvenser anammandet 
av ett sådant integrerat synsätt bör ha såväl för missbrukarvårdens praktik och för ambitionen 
att utveckla en evidensbaserad missbrukarvård, som för vilka mer övergripande samhälleliga 
strategier för att motverka missbruksproblem, som ter sig som det rimligaste och mest 
fruktbara. 
 
Vad är det vi talar om? 
 
Det är knappast att säga för mycket att hävda att det rått, och fortfarande råder, en viss 
förvirring runt de olika begrepp vi använt och använder för att peka ut det eller de problem 
som missbrukarvården anses böra syssla med. Inte sällan har de varit mång- eller dubbel-
tydiga, varit oklara med hänsyn till om de haft ambitionen att endast definiera eller också 
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förklara problemet ifråga, och ibland har de helt enkelt gått i cirkel1. Vad gäller t.ex. 
begreppet ”alkoholism”, som fortfarande ofta förekommer i såväl populära som vetenskapliga 
sammanhang, kan det finnas skäl att påpeka att detta begrepp, som det ursprungligen an-
vändes av den svenske läkaren Magnus Huss (1949-51) syftade på ett skadesyndrom som 
antogs uppkomma hos varje extensiv eller omåttlig alkoholkonsument (”problemet finns i 
flaskan”), medan det med den ”folkliga sjukdomsmodell” som med början i USA slog igenom 
vid förra seklets mitt (jfr. Pattison, 1976), kom att syfta på en särskild grupp av människor, 
genetiskt eller på annat sätt predestinerade att inte kunna hantera alkohol på ett ”normalt” sätt 
(”problemet finns hos individen”). Denna definition ska i sin tur inte förväxlas med AA:s syn, 
som snarare implicerar att alkoholism är en ”viljesjukdom” eller andlig svaghet2. Av intresse i 
sammanhanget är möjligen också att den första officiella definitionen av begreppet 
”alkoholism”, som en vetenskaplig kommitté på uppdrag av WHO fastställde år 1952, ganska 
tydligt bär cirkelresonemangets prägel3.  

Som framgått ovan rekommenderar Socialstyrelsen (2007a) i sitt riktlinjedokument att 
man inom missbrukarvården (och enkannerligen socialtjänsten) bör sluta använda begreppet 
”missbruk” framför allt på grund av de negativa konnotationer det uppfattas kunna ha. 
Huruvida det överhuvudtaget är möjligt att på det aktuella fältet undvika en term som är så 
etablerad är en öppen fråga (Blomqvist, 2003). Vad som dock är viktigt att observera, oavsett 
om begreppet uppfattas som förklenande eller ej, är att det, precis som WHO:s alkoholism-
begrepp, i grunden är ett normativt begrepp och att vi, när vi använder sådana begrepp, så att 
säga gör en bedömning ”utifrån” och talar om en avvikelse från en bestämd uppfattning om 
hur människor ”bör” bete sig och ”bör” hantera t.ex. alkohol. Själva termen ”missbruk” förut-
sätter i sig förekomsten av ett ”normalt” eller som icke-problematiskt uppfattat ”bruk”. 
Beträffande narkotika – som ju i strikt mening är en juridisk term som pekar ut en samling 
kemiskt olikartade preparat som det är förbjudet att använda (utom inom en medicinsk ram) – 
har istället den språkligt sett paradoxala situationen uppkommit att man i vida kretsar 
jämställer allt ”bruk” med ”missbruk”.  

Det begrepp som Socialstyrelsen istället rekommenderar för användning – och som också 
är det dominerande inom medicinen och stora delar av forskningen – är istället ”beroende”. 
Denna innovation lanserades för snart trettio år sedan av Edwards med medarbetare (t.ex. 
Edwards & Gross, 1976), i form av det s.k. ”alkoholberoendesyndromet”, som ett försök att 
skapa en syntes mellan den gamla ”sjukdomsmodellen” och den nya empiriska forskning som 
underminerat dennas grundantaganden (Bergmark & Oscarsson, 1987). Poängen med detta 
syndrom brukar sägas vara att det skiljer det postulerade ”kärnsyndromet”, alkoholberoende, 
från de skadeverkningar av fysisk, psykisk och social art, som detta på sikt anses ge upphov 
till (t.ex. Lindström, 1992). Dessutom kan det, genom kravet att beroendediagnosen bör grun-
das på förekomsten av (a) ett förändrat beteende (d.v.s. ett avvikande och alltmer stereotypt 
drickande); (b) ett förändrat subjektivt tillstånd (d.v.s. försämrad ”kontroll” över drickandet 
                                                 
1 Jeppe super för att han är alkoholist, vilket i sin tur bevisas av att han super. 
2 För en mer ingående diskussion av alkoholismbegreppet och dess utveckling, se Blomqvist, 1998a. 
3 “Alcoholics are those excessive drinkers whose dependence of alcohol has attained such a degree that it shows 
a noticeable mental disturbance or an interference with their bodily and mental health, their interpersonal 
relations, and their smooth economic functioning, or who show the prodomal signs of such a development. They 
therefore need treatment”. (WHO, 1952) Vad som här sägs är i princip att alkoholister i behov av behandling, är 
de som dricker alkohol i en sådan mängd och på ett sådant sätt att detta skapar olika slags problem. Om hur den 
centrala termen ”dependence” (”beroende”) ska förstås ges ingen anvisning (jfr. Cameron, 1995). 
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och ett upplevt ”sug”); och (c) ett förändrat psykobiologiskt tillstånd (främst förekomsten av 
olika abstinenssymptom), sägas ha inneburit ett genombrott för det s.k. ”bio-psyko-sociala 
perspektivet” (se vidare nedan). Trots att det redan från början blev starkt omdiskuterat har 
beroendebegreppet fått ett starkt genomslag i både forskning och klinisk praktik och kommit 
att appliceras på alltfler problembeteenden. Beroendebegreppet framställs ofta, som t.ex. i 
riktlinjedokumentet, som ett steg mot en mer ”vetenskaplig” och exakt terminologi. Detta är 
också riktigt såtillvida som de gängse internationella diagnosmanualerna anger precisa krite-
rier för när diagnosen ”beroende” ska anses vara uppfylld. (I DSM-IV ska exempelvis tre av 
sju kriterier ha uppfyllts under en tolvmånadersperiod och i ICD-10 tre av sex sådana)4. Detta 
är givetvis en stor fördel i både kliniskt erfarenhetsutbyte och jämförande forskning. Sam-
tidigt är det viktigt att komma ihåg att också beroendebegreppet är ett utpekande eller beskri-
vande begrepp och en konvention. Det fångar inte någon substantiell entitet ”inne i” miss-
brukaren som skulle kunna förklara de handlingsmönster det utpekar5. Dessutom är begreppet 
inte så homogent som det i förstone kan synas. I själva verket finns det 99 olika sätt att 
kombinera minst tre av sju kriterier, vilket skulle kunna tolkas som att det finns lika många 
olika ”undertyper” av beroende enligt DSM-IV (jfr. Dawson m.fl., 1995). Med samma logik 
kan det sägas finnas 43 ”undertyper” av beroende enligt ICD-10 (Blomqvist, 1999). Det kan-
ske bör påpekas att enligt båda diagnossystemen kan en person kategoriseras som beroende 
utan att uppvisa vare sig ”kontrollförlust”, ”sug”, eller ”fysiska abstinensbesvär”, några av de 
kriterier som från början sågs som kärnelement i beroendesyndromet (jfr. Blomqvist, 1999). 

Alla de diskuterade begreppen implicerar alltså en bedömning utifrån av vad det är som 
utgör ett problematiskt bruk av t.ex. alkohol eller droger. Ett alternativ är att istället tänka sig 
att den som är bäst ägnad att avgöra om en vana är problematisk eller ej är individen själv. En 
sådan bestämning skulle inte bara bygga på en enkel självrapportering, som beroende på 
situationen, kan komma att färgas av både ”förnekanden” och överdrifter, utan utgå från 
vilken roll det aktuella handlingsmönstret spelar i individens liv. Skiljelinjen skulle här alltså 
gå mellan ett drickande (eller narkotikabruk eller annan vana) som i någon mening är ”funk-
tionellt” för individen, och ett som övergått till att bli en ”central aktivitet” eller ”organise-
rande princip” i hans/hennes liv; något som, på bekostnad av ett för individen mer givande 
engagemang, dominerar hans/hennes tankar, känslor och handlingar. Författare som utvecklat 
resonemang av denna art är t.ex. Weckroth (1984), Peele (t.ex. 1985) och Fingarette (1988). 
Ett begrepp som åtminstone i vissa tolkningar skulle kunna sägas motsvara en sådan defini-
tion är engelskans addiction, ibland på svenska skrivet som ”addiktion”. Ett annat begrepp, 
som kanske bättre fångar den kombination av vanemässigt och viljemässigt handlande och 
svårbetvingligt begär som denna definition implicerar är begreppet ”hemfallenhet”, som var 
centralt i 1954 års Nykterhetsvårdslag, men som sedermera synbarligen fallit ur modet (jfr 
Blomqvist, 1999). 

                                                 
4 Kriterierna i ICD-10 är i förenklad version: försämrad kontroll, tilltagande ointresse av annat, toleransökning, 
abstinenssymptom, starkt behov (”sug”) att dricka och fortsatt konsumtion trots skadeverkningar. Kriterierna 
DSM-IV är, också förenklat: misslyckade försök att sluta, övergivande av viktiga sociala aktiviteter, toleran-
sökning, abstinenssymptom, mer omfattande och/eller frekvent konsumtion än avsett, fortsatt konsumtion trots 
negativa konsekvenser, användning av mycket tid till drickande/dryckesrelaterade aktiviteter. Som framgår är 
överlappningen mellan de både systemen betydande, men inte fullständig. 
5 ”Beroende” som diagnostisk kategori ska alltså inte blandas samman med de, förvisso viktiga, neuropsyko-
logiska aspekter av beroendebildningen – t.ex. vad gäller betydelsen av genetisk och endokrin ”sårbarhet” och 
/eller förändringar i funktionen av olika transmittorsubstanser – som sentida forskning identifierat. 
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Vad det sagda under alla omständigheter betyder är att det är mycket viktigt att man när man 
talar om ”missbruk” eller ”beroende” – såväl i den kliniska praktiken som i forskningssam-
manhang – försöka precisera vad man avser med dessa begrepp och vilka kriterier man använt 
för att peka ut ett visst rusmedelsbruk som problematiskt.  

  
Några viktiga distinktioner 
 
Föreliggande rapport är knappast den rätta platsen för någon längre exkurs över olika 
befintliga teorier om missbruk (för sådana diskussioner se t.ex. Lindström, 1992; Blomqvist, 
1998a; Bergmark & Oscarsson, 2000; West, 2006). Däremot kan det finnas skäl att peka på 
några distinktioner eller skiljelinjer, som kan vara klargörande när det gäller att förstå inne-
börden av olika synsätt och vilka implikationer dessa kan ha för praktiken.  
 
Essens eller konstruktion?  
 
En sådan skiljelinje i de försök som genom åren gjorts att förklara fenomenet missbruk är den 
som går mellan vad som kan kallas essentialistiska perspektiv och sådana som ser problemet 
som socialt konstruerat. Essentialistiska perspektiv kan kortfattat sägas vara sådana teorier 
och synsätt som i någon mening utgår från att ”missbruk” eller ”beroende” är enhetliga och 
avgränsbara entiteter och/eller att de handlingsmönster eller beteenden vi utpekar med sådana 
termer har en urskiljbar gemensam ”kärna”, som medger en biologiskt grundad säker diagnos, 
och som kan ges en väsentligen likartad förklaring. En av de tydligaste exponenterna för en 
sådan essentialistisk uppfattning är den ovan nämnda ”folkliga sjukdomsmodell” som, lanse-
rad av den amerikanska ”alkoholismrörelsen” (se Roizen, 2004), slog igenom på bred front i 
USA efter förbudstiden, och som inte utgick från några konstaterade medfödda skillnader 
mellan alkoholister och icke-alkoholister, utan snarare från övertygelsen om att den medi-
cinska forskningen med tiden kommer att uppdaga sådana – av metabolisk, neurologisk eller 
annan art (ibid.)6. En sådan tro på (den framtida) forskningens förmåga att klarlägga den 
grundläggande ”orsaken” till de problem vi identifierar som missbruk eller beroende, har 
också ofta gått hand i hand med anammandet av sjukdomsbegreppet. Att en i grunden essen-
tialistisk uppfattning även kan förenas med ett multifaktoriellt eller bio-psyko-socialt synsätt 
framgår dock samtidigt av att Griffith Edwards (1980) – en av huvudpersonerna bakom det 
ovan diskuterade ”alkoholberoendesyndromet” – i viss brist på konsistens med postulatet att 
alla detta syndroms aspekter utgör kontinua ändå antar att  

”…någonstans i landskapet finns ett verkligt odjur som väntar på att bli upptäckt, snarare 
än bara ett godtyckligt snitt på ett kontinuum, en etikett, en förhatlig och mytisk medika-
lisering” (s. 309).  

                                                 
6 Pattison (1976) sammanfattar i en kritisk genomgång denna modell i fyra trossatser: Det finns (a) medfödda 
skillnader mellan alkoholister och icke-alkoholister; Dessa skillnader innebär (b) att de förra uppvisar en 
överkänslighet mot alkohol som leder till en avvikande reaktion på alkoholkonsumtion, uppkomsten av ett ”sug” 
efter att dricka och svårigheter att sluta dricka samt, till slut, en total oförmåga att kontrollera det egna 
drickandet. Dessa processer är (c) ofrånkomligt progressiva och irreversibla och formar ett opersonligt sjuk-
domsförlopp som den drabbade inte själv kan styra, och som med yttre hjälp kan hejdas men inte botas. Den 
praktiska implikationen av dessa antaganden är (d) att alkoholister inte bör klandras eller straffas utan erbjudas 
hjälp och stöd för att kunna avstå från alkohol. Roizen (2004) menar att modellen fick sitt stora genomslag 
främst för att den ”passade” i ett trettiotal då det var angeläget att avföra alkoholfrågan från den politiska 
agendan och på grund av att den bröt en moraliserande syn på människor med alkoholproblem och bidrog till att 
generera stöd för uppfattningen att de drabbade hade rätt till vård och behandling (jfr. Blomqvist, 1998a). 
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Samtidigt bör påpekas att tillämpningen av ett sjukdomsbegrepp inte nödvändigtvis i sig imp-
licerar ett essentialistiskt synsätt, även om detta torde vara den konnotation begreppet har i 
vardagligt tal7. 
 En radikalt annorlunda syn på fenomen som ”missbruk” och ”beroende” möter man i vad 
som brukar betecknas som det konstruktivistiska perspektiv, som ser begrepp som dessa som 
knutna till bestämda sociokulturella och historiska sammanhang (se t.ex. Room, 1985). Detta 
betraktelsesätt griper tillbaka på socialhistoriska studier som visar att referenser till vane-
mässig dryckenskap som någon slags individuell patologi var så gott som obefintliga i det 
förindustriella Europa eller det koloniala Amerika, trots att alkoholkonsumtionen per capita 
där och då sannolikt var betydligt högre än i dagens samhällen (Levine, 1978; Berridge, 
1990). Antropologiska och andra studier, som visar att alkoholism och beroende, både som 
idéer och iakttagbara fenomen, är knutna till bestämda kulturella sammanhang (t.ex. 
MacAndrew & Edgerton, 1969; Kunitz & Levy, 1974; Leland, 1976) pekar i samma riktning. 
Som förklaring till att omåttligt drickande började diskuteras som en form av sjukdom eller 
sjukdomsliknande tillstånd under 1800-talets början eller mitt kan man, utifrån ett konstruk-
tivistiskt synsätt, se ett antal förhållanden som står i samband med upplysningsfilosofins 
genombrott och den industriella omvälvningen: ett sådant var uppkomsten av en ny 
medelklass med en stark tro på framtiden och på vetenskapens möjligheter och en ny syn på 
arbete och moral som förde ner frågan om social kontroll på individnivån (Levine, 1978; 
Fingarette, 1988); ett annat var att nya produktionsformer ställde nya krav på arbetskrafter i 
fråga om självdisciplin, punktlighet och ordnat uppförande (t.ex. Mäkelä, 1983); ett tredje var 
uppkomsten av nya folkliga rörelser, som i sin symboliska kamp för kulturellt och politiskt 
inflytande, kom att betona sådant som nykterhet och skötsamhet som normativa värden (jfr. 
Gusfield, 1963).  
 Att se missbruk som en social konstruktion är emellertid inte detsamma som att hävda att 
det inte har någon som helst objektiv referens, eller att det bokstavligen ”skapats” av de 
krafter som definierat det som ett socialt problem. Vad en rimlig konstruktivistisk syn på 
missbruk och beroende hävdar är snarare att människors rusmedelsvanor, såväl som konsek-
venserna av olika konsumtionsmönster, definitionen av vissa sådana mönster som avvikande, 
och de sätt på vilka sådan ”avvikande” konsumtion förklaras och bemöts, är starkt influerade 
av traditioner och normer som varierar med samhällstyp och historiskt skede, såväl som med 
faktorer som klass, kön, ålder etc. (Blomqvist, 1998a). I denna mening kan begrepp som 
”missbruk” och ”beroende” ses som vad Hacking (1991) kallar ”interactive kinds”: d.v.s. 
begrepp som i sig påverkar karaktären och utvecklingsförloppen hos de fenomen de beteck-
nar. Den praktiska implikationen av att anlägga en i denna mening konstruktivistisk syn på 
missbruk och beroende är att problemen måste analyseras, förklaras och hanteras med hänsyn 
till såväl det sociala sammanhanget som varje individs specifika levnadssituation (Blomqvist, 
1998a). 
 

                                                 
7 Gerdner (1998) menar t.ex. att läkarvetenskapen ofta använder ett ”praxisorienterat” sjukdomsbegrepp, som 
inte hänvisar enbart till tillstånd som kan urskiljas på biologisk grund och Lindström (1992) gör i samma anda 
och i anslutning till WHO, en distinktion mellan en ”teknologisk” och en ”ekologisk” definition av sjukdom, där 
bara den förstnämnda implicerar en essentialistisk syn. Som påpekas av Blomqvist (1999) torde dock använd-
ningen av ett sjukdomsbegrepp som ligger så långt från vad de flesta i dagligt tal avser, öppna för betydande 
missförstånd. 
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Skyldig eller drabbad, vanmäktig eller kapabel?  
 
En annan distinktion, som historiskt varit viktig när det handlat om att avgöra om och hur 
samhället bör ingripa mot t.ex. missbruksproblem, är den mellan ”skyldig” och ”sjuk” eller 
mellan ”badness” och ”illness” (Mäkelä, 1980); en distinktion som i själva verket har en 
mycket lång tradition när det gäller olika samhällens hanterande av sina avvikare. Sahlin 
(1994) menar att reaktionerna mot dessa grupper historiskt har pendlat mellan två 
grundläggande och ömsesidigt uteslutande förhållningssätt. Antingen har de setts som 
beklagansvärda ”stackare”, som oförskyllt hamnat i sin prekära belägenhet och som därför i 
humanitetens namn varit berättigade till medömkan och stundom olika välgörenhetsinsatser, 
eller har de setts som medvetet skamlösa ”skurkar”, som förtjänar omgivningens förakt, eller i 
allvarliga fall bestraffning. Brickman m.fl. (1982) har emellertid i en tankeväckande artikel 
pekat på att dessa två positioner inte är de enda möjliga, eftersom frågan om individens ansvar 
i själva verket sönderfaller i två: frågan om skuld och frågan om kontroll (eller frågan om 
ansvaret för ett problems uppkomst och ansvaret för dess lösning)8. Från denna utgångspunkt 
urskiljer de ytterligare två ”modeller” för hur vi kan se på och hantera olika mänskliga 
problem, vid sidan av den moraliska modell, enligt vilken individen har att stå sitt eget kast 
och den behandlingsmodell eller expertmodell, som ger henne rätt till hjälp, men ser denna 
hjälp som en fråga i huvudsak för olika professionella. Upplysnings-, omvändelse-, eller 
fostransmodellen tillskriver individen själv skulden för sina problem, men ser henne samtidigt 
som oförmögen finna en lösning, med mindre hon tar till sig de insikter och underkastar sig de 
levnadsregler som en, andlig eller världslig, högre moralisk auktoritet kan förmedla9. Den 
kompensatoriska modellen slutligen ser snarare individens predikament som ett handikapp 
(orsakat av en grym natur eller ett orättvist samhälle) och henne/honom själv som principiellt 
kapabel, men som berättigad till olika former av stöd för att i praktiken kunna ta samma 
ansvar för sig själv och sin omgivning som andra medborgare.  

Beträffande den svenska missbrukarvården kan man, med en viss tillspetsning, hävda att 
på en övergripande nivå legitimerades alkoholistvården under första hälften av 1900-talet i 
huvudsak utifrån den moraliska modellens perspektiv (Blomqvist 1998b), samtidigt som dess 
praktik (som till stor del bestod av långvarig tvångsvård) i mycket vägleddes av fostrans-
modellens synsätt (Edman & Blomqvist, kommande). Därefter har utvecklingen i allt högre 
grad gått mot att både legitimera och utforma vården enligt expertmodellens synsätt (Blom-
qvist, 1998b). Narkomanvården kan sägas ha genomgått en, om inte motsatt så i alla fall 
ganska annorlunda utveckling (Blomqvist, 2002). Dessa problem sågs, som diskuterats av 
Hübner (2001), länge som en exklusiv angelägenhet för den medicinska sfär, där merparten av 
dessa problem genererats genom en okritisk hållning och frikostig förskrivning – och kan 
därmed initialt sägas ha hanterats i huvudsak enligt expertmodellen. Först när narkotika-
problemen på 1960-talet kom att ”omlokaliseras” till socialt mer utsatta grupper och en yngre 
generation, blev det till ett stort socialt problem (Olsson, 1994) och därmed till en fråga som 
idag syns hanteras utifrån något som närmast liknar en hybrid mellan moral-, fostrans-, och 
                                                 
8 I vårt vardagstänkande tenderar vi, enligt Brickman m.fl. (1982), att ignorera denna distinktion och resonera 
enligt logiken ”Det där ställde du själv till, så det får du själv reda upp” respektive ”Det var inte ditt fel, låt mig 
hjälpa dig”. 
9 Hur man väljer att beteckna denna modell kan sägas bero på i vilken utsträckning man uppfattar att den 
betonar, inre, andlig övertygelse eller omvändelse respektive yttre handlingsregler eller kontroll (se Blomqvist, 
2009b). 
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expertmodellerna, där narkotikabrukaren anses behöva såväl straffas, som uppfostras och 
behandlas (jfr. Blomqvist, 2002). Däremot har den kompensatoriska modellen inte haft något 
påtagligt genomslag inom svensk missbrukarvård, trots att den kan sägas få stöd av forskning 
om hur människor över tid faktiskt går tillväga för att lösa sina missbruksproblem (Blomqvist, 
1999; 2002), och trots att den på många sätt delar grundläggande värderingar med den 
svenska socialpolitik som växte fram på 1930- och 1940-talen, i Gustav Möllers anda inriktad 
på att tillhandahålla missgynnande grupper konvertibla resurser, för vars kloka handhavande 
de själva ansågs kapabla att svara (jfr. Rothstein, 1994). 
  
Det bio-psyko-sociala perspektivet –”statistisk” modell eller aktörsmodell?  
 
Som redan antytts har det under årens lopp producerats en mängd förklaringsmodeller för de 
problem vi brukar benämna med begrepp som ”missbruk” eller ”beroende”. Dessa modeller 
har i sin tur haft sitt ursprung i en mängd olika vetenskapliga discipliner – från farmakologi 
och neurofysiologi till psykologi, sociologi och antropologi – och har därmed var och en 
oftast fokuserat en bestämd aspekt av problemet, utan att på ett tillfredsställande sätt ha 
kunnat fånga helheten. Idag torde, åtminstone inom forskningen, ganska stor enighet råda om 
att de aktuella problemen måste ges en multifaktoriell – eller ”bio-psyko-social” – förklaring 
(jfr. ovan). Även om få explicit bestrider en sådan multifaktoriell syn har dock många sentida 
teoriförsök också hamnat i att betrakta faktorer som den egna disciplinen studerar som 
primära, medan faktorer som hör hemma inom andra discipliner tillskrivs en sekundär roll 
som ”bidragande faktorer” (jfr. Blomqvist, 1980; Kissin & Hanson, 1982; Lindström, 1992). 
Under senare tid har dock ett antal ansatser till mer genuint interdisciplinära förklarings-
modeller sett dagens ljus, ansatser som försöker ge ett icke-reduktionistiskt svar på det som 
forskarna bakom beroendesyndromet beskrev som den verkliga utmaningen – och en utma-
ning som de kanske inte själv helt lyckades svara upp emot – nämligen att ”…klargöra 
samspelet mellan drog, människa och omgivning” (Edwards m.fl., 1981, s. 232).  

Innan det är det dags att ge några exempel på mer eller mindre aktuella sådana försök, 
finns det emellertid skäl att peka på en annan utmaning, som en realistisk och trovärdig teori 
om de problem vi talar om som missbruk eller beroende bör kunna hantera. Denna utmaning 
kan sägas bestå i att det å ena sidan bland alla de behandlings- och stödpraktiker som under 
årens lopp utvecklats för att försöka avhjälpa missbruks- eller beroendeproblem, är svårt att 
finna någon som inte i någon utsträckning utgår från att människor är möjliga att resonera 
med, och att övertala och övertyga om fördelarna med att förändra sitt handlande (Harré, 
1980; Mäkelä, 1980; Blomqvist, 1991), men att detta å andra sidan ofta inte kommit till synes 
i de modeller som lanserats för att förklara problemen och vägleda effektiva insatser för att 
lösa dem (Blomqvist, 1998a). Istället har många uttolkat det multifaktoriella perspektivet 
enligt vad man skulle kunna kalla en ”statistisk modell”, med innebörden att man sett proble-
men som en produkt av ett antal, på ett komplext sätt samverkande men diskreta orsaks-
faktorer (se Figur 1, nästa sida).  

En alternativ uttolkning av det multifaktoriella perspektivet – en uttolkning som man 
kanske kan kalla ”aktörsmodellen” – är att säga att det istället är individens 
handlingsutrymme och därmed handlingsmönster som formas av en mängd historiskt givna 
förhållanden (sociala villkor, rådande tänkesätt etc.) och/eller för henne unika omständigheter 
(biologisk ”utrustning”, personliga erfarenheter etc.)  
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      Figur 1. Det multifaktoriella perspektivet: ”statistisk modell” 
 

Det multifaktoriella perspektivet Det multifaktoriella perspektivet -- ””statistisk modellstatistisk modell””::
(samverkande diskreta orsaker)(samverkande diskreta orsaker)

Substansens farmakologiSubstansens farmakologi

MissbrukMissbruk

PersonlighetsfaktorerPersonlighetsfaktorer

Genetisk predispositionGenetisk predisposition

Socialt tryckSocialt tryck

TillgTillgäänglighetnglighet

AlternativAlternativ

etc.etc.

NorminlNorminl äärningrning

FAKTORERFAKTORER somsom orsakarorsakar BETEENDENBETEENDEN

 
Ett exempel på en sådan uttolkning är Mulfords (1984) beskrivning av den enskilde 
alkoholkonsumenten som indragen i en dragkamp mellan två system av ständigt pågående 
”alkoholiserings-” respektive ”rehabiliteringsprocesser” (se Figur 2). Det förstnämnda 
systemet innefattar alla de faktorer (alkoholens farmakologiska egenskaper, neurobiologisk 
och psykologisk ”sårbarhet”, socialt tryck, tillgång på alkohol, brist på goda alternativ, social 
utstötning o.s.v.), som bidrar till att dra vissa allt djupare in i den onda cirkel där ett excessivt 
drickande bara skapar nya motiv att dricka. Det andra systemet innefattar de inflytanden som 
”drar år motsatt håll” (regler och normer, stöd och krav från omgivningen, mål och värden 
som drickandet interfererar med, nya livschanser o.s.v.). 

  
       Figur 2.  Det multifaktoriella perspektivet: ”aktörsmodell” 
 

Det multifaktoriella perspektivet : Det multifaktoriella perspektivet : ””aktakt öörsmodellrsmodell ””

(missbr uket som resultat av mo tverka nde processer)(missbr uket som resultat av mo tverka nde processer)

FaktorerFaktorer somsom minskarminskar handlingsutrym methandlingsutrym met / / ““gynnargynnar”” m issbr ukm issbr uk

Gene tisk/psykobiologiskGene tisk/psykobiologisk predispositionpredisposition
PsykologiskPsykologisk ss åå rbar hetrbar het
SvagtSvagt inter na liseradeinterna liserade normernormer / / vv ää rde nrde n
Social Social utsatthe tutsatthe t
SocialtSocialt trycktryck
Omgivningsreak tio nerOmgivningsreak tio ner , etc ., etc .

PersonligaPersonliga ka pacite terka pacite ter ((kunskaperkunskaper , co ping e tc.), co ping e tc.)

StarktStarkt inte rna liseradeinte rna liserade norm ernorm er / / vv ää rde nrde n

SocialtSocialt kapita lkapita l

GodaGoda livschanserlivschanser

SamhSamhää llsreaktio nerllsreaktio ner , , restr iktione rrestr iktione r etc .etc .

Mis sbruks- / r eh abil it eringspr ocess

FaktorerFaktorer somsom öökarkar handlingsutrymmehandlingsutrymme // motverkarmotverkar missbrukmissbruk // gynnargynnar rehabiliteringrehabilitering
  

 16



Vad som här benämnts den ”statistiska” modellen har, som Drew (1989) uttryckt saken, resul-
terat i en ”…multifaktoriell modell som lyckats utesluta det som är själva essensen i detta att 
vara människa – alternativa möjligheter, friheten att välja och värdesystemens centrala 
betydelse” (s. 8). En avgörande poäng med vad som här benämnts ”aktörsmodellen” (som för-
stås kan tillämpas också för andra rusmedel än alkohol), är att det ger plats åt den enskilda 
individen som tänkande, kännande och handlande varelse, utan att förutsätta någon punkt i 
utvecklingen där han eller hon bokstavligen förvandlas till ett viljelöst offer för sin drift att 
dricka (Blomqvist, 1999) eller en ”kemistyrd dåre” (Sunesson, 1998). En annan är att det trots 
detta inte underskattar vare sig det alltmer stereotypa och till synes ”tvångsmässiga” 
handlande som kännetecknar ett avancerat ”missbruk” eller ”beroende”, eller mängden 
faktorer som formar denna dynamik.  

En ur ett praktikerperspektiv viktig poäng med en modell som denna är att den pekar på 
vikten av att i varje individuellt fall och vid varje tidpunkt, klargöra och arbeta med den 
konstellation av krafter som bidrar till fortsatta problem (och som man bör försöka försvaga) 
och krafter som motverkar en sådan utveckling (och som behöver stärkas), som gäller just 
denna individ och denna tidpunkt. 

  
Några exempel på integrerande eller syntetiserande teorier 
 
Under senare decennier har flera ambitiösa försök gjorts att utveckla integrerade eller ”syn-
tetiska” teorier eller teoriansatser, som tagit sig an uppgiften att försöka förklara hur män-
niskor, till synes medvetet och frivilligt kan utveckla handlingsmönster som uppenbart skadar 
dem själv och deras omgivning, hur de, synbarligen mot bättre vetande, kan vidmakthålla och 
ytterligare expandera dessa handlingsmönster, och hur och varför åtminstone vissa av dessa 
människor så småningom lyckas bryta dessa mönster och upprätta ett för dem själva och deras 
omgivning mer tillfredsställande och givande sätt att leva.  

Några exempel på sådana försök att utifrån en ”vardagslivsram” visa hur till synes själv-
destruktiva handlingar som alkohol- eller narkotikamissbruk går att förena med en syn på 
individen som intentionell och i princip rationellt handlande är Drews (1986; 1989) analys av 
missbruk som en ”livsstil som leder till predikament”, Fingarettes (1988) beskrivning av miss-
bruket som en ”central aktivitet i missbrukarens sätt att leva” och Peeles och Brodskys (1989) 
”life processes model”. Svenska exempel är Bergmarks och Oscarssons (1988) beskrivning av 
drogmissbruket och vägen ut ur detta som ”kontinuerliga” och ”diskontinuerliga” val, Blom-
qvists (1998a, 1999, 2002) diskussion av missbruk som ”livsstilsproblem” och Kristiansens 
(1999) tolkning av vägarna in i och ut ur missbruket som existentiellt meningsskapande pro-
cesser. 

Om man ser till författare som under senare tid utvecklat mer ambitiösa eller ”fullstän-
diga” syntetiserande teoribyggen från dessa utgångspunkter, kan det finnas anledning att 
framför allt nämna den framlidne norske forskaren Ole Jörgen Skog, samt engelsmännen Jim 
Orford och Robert West. Skog (t.ex. 1999a & b; 2000) har – under den samlande rubriken 
”addiction and choice” – återkommande diskuterat och analyserat hur föreställningen om 
missbrukaren som en rationellt handlande individ, med hjälp av en syntes av beteendeeko-
nomiska, beslutsteoretiska och neurobiologiska resonemang, kan förenas med det faktum att 
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hon/han ofta framhärdar i ett handlingssätt som bokstavligen ödelägger hennes/hans liv10. 
Orfords (2001) ambition är att visa att missbruk (av alkohol, spelande, droger, mat, fysisk 
träning och sex) – som han diskuterar i termer av ”omåttlig aptit” (”excessive appetites”) – i 
grunden kan förklaras och förstås i enlighet med samma psykologiska principer som allt annat 
beteende eller handlande. I sin analys av hur de ”omåttliga aptiterna” uppstår och utvecklas 
lägger han därför inte tonvikten vid de – kemiska eller andra – egenskaperna hos de sub-
stanser eller objekt som är föremål för denna omåttlighet, utan vid de emotionella och kog-
nitiva processer, som i samspel med den sociala och moraliska kontexten, åstadkommer att 
funktionella och ofta livsnödvändiga vanor ibland går överstyr. Det senaste och hittills mest 
ambitiösa försöket att utveckla en sammanhållen teori om de handlingsmönster vi brukar tala 
om som missbruk eller beroende är det som 2006, under det lakoniska namnet ”Theory of 
Addiction”, presenterades av Robert West, professor i psykologi och redaktör för tidskriften 
Addiction. Trots att den bara är knappa 200 sidor lång, innefattar Wests bok en koncis och 
ganska ingående analys av styrkor och svagheter hos ett trettiotal mer eller mindre 
inflytelserika teorier om ”addiction” (sv. addiktion) – inkluderande såväl Skogs som Orfords 
tankegångar – en analys som sedan får bilda grunden för hans eget försök att utveckla en 
heltäckande och övergripande – ”syntetisk” – teori, med syfte att kunna, med författarens 
egna ord, ge en realistisk bild av addiktioner så som de utvecklas och manifesterar sig i 
verkligheten. En central uppgift för en syntetisk teori om addiktion är enligt West att, på ett 
trovärdigt och realistiskt sätt och inom samma analytiska ram, kunna förklara såväl medvetna 
val som omedvetna motivationsprocesser, samt klargöra de principer som ligger bakom både 
utvecklandet av och den eventuella återhämtningen från olika addiktioner.  

I Wests version är en teori om addiktioner i grunden en teori om motivation och måste 
som sådan kunna göra reda för mänskligt handlande i hela dess komplexitet; d.v.s. utgå från 
att människor är: ”…mer eller mindre instinktiva, vanestyrda och känslomässiga besluts-
fattare, med en benägenhet att göra upp och bryta planer, starkt influerade av sin sociala 
värld, med en känsla av identitet som kan tjäna som källa till självkontroll” (www. rjwest. co. 
uk). Definitionsmässigt menar han att addiktion bäst kan förstås som ett kroniskt tillstånd i 
motivationssystemet, med innebörden att något belöningssökande beteende har gått överstyr 
och kommit att prioriteras på ett för den aktuella individen skadligt sätt. Samtidigt 
understryker han att addiktion är en social konstruktion, inte ett objekt som kan ges en unik 
och enhetlig avgränsning11. Konsekvensen av detta synsätt är att det fenomen som avses kan 
ta sig uttryck i många olika handlingsmönster och att en viss typ av addiktion kan variera i 
allvarlighetsgrad (från t.ex. oregelbundet berusningsdrickande till kronisk excessiv 
konsumtion). 
                                                 
10 Skog bygger på “rational choice”-skolans tankar om “hyperbolisk diskontering”, d.v.s. tanken att människor 
“skriver ned” framtida värden i relation till sådana som snart kan realiseras och att de senare ökar ju närmare i 
tiden realiserandet kommer, vilket kan förklara varför missbrukaren, trots att hon/han gång på gång bestämmer 
sig för att prioritera det långsiktiga värdet ”nykterhet” ändå gång på gång återfaller (jfr barnet som i valet mellan 
att få tio kronor om en vecka och tjugo kronor om fyra veckor fördrar det senare, men om valet gäller tio kronor 
omedelbart och tjugo kronor om fyra veckor väljer det förra). För att förklara varför en principiellt rationell aktör 
överhuvudtaget börjar missbruka anför Skog, dels att individens kunskaper om de långsiktiga konsekvenserna av 
sitt handlande aldrig kan vara fullständig, dels att hennes/hans valmöjlighet alltid begränsas också av andra – 
inre och yttre faktorer.  
11 West betonar att ”addiktion” därmed är ett vidare begrepp än ”beroende” (dependence), som i hans tolkning 
inte är ett teorianknutet utan ett deskriptivt begrepp, som betecknar ”arten” av olika motivationsstörningar vars 
specifika uttrycksformer kan variera från beteende till beteende och från individ till individ (alkoholberoende tar 
sig andra specifika uttryck än nikotinberoende, som i sin tur skiljer sig från kokainberoende etc.). 
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De underliggande störningar i motivationssystemet som ligger bakom olika former av 
addiktion kan också variera, men är enligt West av i princip tre olika huvudsakliga slag, 
nämligen (a) grundläggande störningar eller avvikelser i motivationssystemet, som föregår 
och existerar oberoende av den ”addiktiva” aktiviteten (som t.ex. en grundläggande benä-
genhet för ängslan eller ångest, depression och/eller impulsivitet); (b) störningar i motiva-
tionssystemet som härrör från eller sammanhänger med den ”addiktiva” aktiviteten i sig (ett 
förvärvat behov av eller ”sug” på en viss upplevelse; en starkt rotad vana); och (c) störningar 
eller avvikelser i individens sociala eller fysiska omgivning (t.ex. starkt socialt ”tryck” eller 
frekvent förekommande tillfällen eller ”frestelser” att utöva en viss aktivitet). 

Gemensamt för de aktiviteter som kan bli addiktiva är att de kan möta upplevda behov och 
erbjuda tillfredsställelse, samtidigt som de reducerar individens benägenhet eller förmåga att 
upprätthålla balansen i motivationssystemet (genom att de t.ex. ger starkare tillfredsställelse 
än andra aktiviteter, leder till obehag när aktiviteten upphör och/eller skapar en vana eller ett 
förvärvat ”sug”). Gemensamt för de individer som är benägna att utveckla en ”addiktion” är 
att deras förmåga att uppnå, upprätthålla och/eller återupprätta balans i motivationssystemet är 
på olika sätt bristande eller försvagad (genom t.ex. hög impulsivitet, benägenhet för depres-
sion och/eller ängslan, svag självkänsla, svag identifiering med och internalisering av gängse 
normer och moralregler, hög känslighet för den addiktiva aktivitetens belönande effekter 
och/eller låg känslighet för dess aversiva effekter, samt en hög känslighet för den långsiktiga, 
neuropsykologiska effekten av t.ex. en viss kemisk substans). Gemensamt för omständigheter 
eller yttre villkor som bidrar till utvecklandet av en addiktion är att de motverkar balans i 
motivationssystemet genom att erbjuda starka incitament eller tillfällen till en potentiellt 
addiktiv aktivitet, utan att erbjuda motsvarande incitament till återhållsamhet eller till 
alternativa icke-addiktiva aktiviteter. Gemensamt för omständigheter som bidrar till att bryta 
en addiktiv aktivitet är att de, via farmakologisk manipulation, psykologiska metoder och/eller 
förändring av olika omgivningsbetingelser, återupprättar en tillfällig balans i motivations-
systemet och gemensamt för omständigheter som bidrar till ett långsiktigt återhämtande eller 
en långsiktig lösning är att de, t.ex. genom att ge utrymme för konkurrerande eller alternativa 
aktiviteter eller genom dramatiska och omvälvande ”epifanier”12, åstadkommer permanenta 
förändringar som får motivationssystemet att åter fungera i balans. 
 
Missbruk som multifaktoriellt problem – några implikationer för praktiken 
 
De försök att utveckla en mer enhetlig och samlad bild av hur missbruk och beroende upp-
kommer, utvecklas och inte sällan upphör, som kort refererats ovan har det gemensamt att de 
sätter fingret på ett antal förhållanden på en mer övergripande nivå, som såväl forskare och 
praktiker som beslutsfattare på området har anledning att reflektera över och försöka utveckla 
rimliga förhållningssätt till, i synnerhet om man har ambitionen att aktivt bidra till att utveckla 
och förbättra dagens missbrukarvård. Det faktum att Socialstyrelsen (2007a) väsentligen 
avstår från detta skapar därför, utöver de problem som diskuterats i det inledande kapitlet, 
ytterligare osäkerhet kring vilka förändringar i och vilken utveckling av, det praktiska arbetet 
man egentligen vill åstadkomma. 
                                                 
12 Se t.ex. Denzin (1989) som definierar detta begrepp som ögonblick, kännetecknade av stark emotion och en 
intensiv känsla av mening och som i efterhand, för människor som i olika avseenden förändrat sitt liv, framstår 
som en avgörande vändpunkt. Ett typexempel är den upplevelse av att ha ”slagit i botten” (”hit the rock bottom”) 
som ingår i AA:s prototypiska narrativ. 
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Ett första sådant förhållande, som på flera sätt kan sägas ha avgörande betydelse för 
praktiken, är att de fenomen vi talar om som ”missbruk” eller ”beroende” uppstår i ett komp-
lext samspel mellan individuella – konstitutionella och förvärvade – förutsättningar och olika 
omgivningsbetingelser – såväl strukturella villkor som ibland oförutsedda händelser. Ett 
annat, och med det föregående sammanhängande, förhållande är att ”missbruk” och ”bero-
ende” är högst heterogena fenomen, som kan variera i både grad och art (eller sätt att mani-
festera sig). Ett tredje är att dessa fenomen, även om de är väl så verkliga både för de 
drabbade och för deras omgivning, samtidigt är ”sociala konstruktioner” i den meningen att 
såväl samhällets reaktioner som det sätt på vilket de människor som uppfattas som 
”missbrukare” ser på sig själva och sina möjligheter – och därmed alltså också ”missbrukets” 
fortsatta förlopp – i hög grad påverkas av de uppfattningar och föreställningar om dessa 
fenomen som vid en viss tidpunkt dominerar i samhället och i de berördas omgivning. 
Betraktade från dessa utgångspunkter kan den tilltagande tendensen – både i media och på 
myndighetsnivå – att se missbruk som ett enhetligt och lätt avgränsbart problem (t.ex. som en 
”hjärnsjukdom”), som också Socialstyrelsens (2007a) starka betoning av ”specifika metoder” 
kan tyckas implicera, rimligen ses som kontraproduktiv för många berördas möjligheter att 
finna en lösning på sina problem (Blomqvist, 2009b). 
 Beträffande vad som kan göras för att hjälpa människor att långsiktigt ta sig ur sina 
addiktioner betonar alla de nämnda författarna – Skog, Orford och West – att professionell 
behandling endast utgör ett av de inflytanden som kan ha betydelse i detta sammanhang och 
att många befintliga behandlingar på sin höjd leder till en kortsiktig ”symptomfrihet”. En 
långsiktig lösning kräver en djupgående förändring i balansen mellan olika element i 
motivationssystemets och/eller i den fysiska och/eller sociala omgivningen, vilket i sin tur 
innebär att såväl åtgärder på strukturnivå och olika ingripanden i en persons fysiska och 
sociala närmiljö, som olika slag av informella och/eller professionella, psykologiska in-
terventioner och vissa slag av farmakologisk behandling – beroende på omständigheterna i det 
individuella fallet – kan bidra till en sådan lösning. Som påtalats i det inledande kapitlet har 
också senare decenniers forskning klart visat att det absoluta flertalet av de människor som 
lyckas ta sig ur ett missbruk eller beroende gör detta utan hjälp av någon professionell eller 
formellt organiserad behandling (t.ex. Blomqvist m.fl., 2007; Klingemann & Sobell, 2007). 
  När det gäller vad det sagda mer konkret har att betyda för missbrukarvårdens praktik 
kan man säga att det ger starkt stöd för uppfattningen att man inte kan ”dra alla klienter över 
en kam” och att det inte räcker att erbjuda alla samma standardbehandling – hur ”starkt ”evi-
densbaserad” den än är – utan att man i en framgångsrik praktik måste försöka synliggöra 
vilka ”inre” och ”yttre” krafter som i det enskilda fallet bidrar till fortsatta problem och vilka 
som verkar i motsatt riktning, samt finna strategier för att på olika sätt försvaga de förra och 
stärka de senare (jfr. Figur 2 ovan). Det ger också stöd för uppfattningen att man måste se den 
enskilde klienten som medaktör i förändringsprocessen och successivt anpassa det som görs 
till omständigheter som själva förändras under rehabiliteringens förlopp (Blomqvist, 1999). 
Sammantaget betyder detta att uppgiften att utveckla och förbättra missbrukarvården inte bara 
eller kanske ens främst handlar om att implementera de ”specifika metoder” som Social-
styrelsens (2007a) riktlinjedokument rekommenderar. Den kan i lika hög eller högre grad 
sägas handla om att skapa organisatoriska och andra förutsättningar som gör det möjligt att i 
varje enskilt fall ”börja där klienten är” och mobilisera de resurser som är nödvändiga för att 
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hjälpa just henne eller honom i sin strävan att hitta en väg ut ur sitt ”missbruk” eller 
”beroende” (Blomqvist, 2009a). 
 Det bör också finnas flera lärdomar som beslutsfattare kan dra av den diskussion som här 
förts. En sådan borde vara att missbrukarvård i snäv mening spelar en ganska begränsad roll 
för människors möjligheter att beständigt upphöra med olika slag av missbruk och beroende 
och att olika informella insatser i form av krav och stöd från omgivningen kan vara minst lika 
viktiga. En annan viktig lärdom vore att insatser på strukturnivå för att begränsa tillgången på 
olika rusmedel och/eller tillgången på ”addiktiva” aktiviteter inte bara har betydelse för att 
förhindra att människor utvecklar olika slag av missbruk och beroende, utan också för att 
hjälpa dem som drabbats att hitta en väg ut ur dessa. En tredje, och med de övriga samman-
hängande, lärdom borde vara att socialpolitiska satsningar för att öka tillgången på alternativ 
och icke-addiktiva men samtidigt ”belönande” aktiviteter, kan vara en effektivare och mer 
lönsam strategi för att motverka ”missbruk” och ”beroende” än att utveckla nya och förment 
bättre behandlingsmetoder eller – tekniker. Med andra ord kan det finnas skäl att fundera över 
om det är särskilt meningsfullt att, som vi idag gör, skilja mellan primärpreventiva insatser för 
att förhindra uppkomsten av missbruk och beroende, sekundärpreventiva insatser för att 
identifiera och stoppa fortsatta problem hos olika personer och grupper som uppfattas ha 
börjat utveckla begynnande problem – eller befinna sig i en riskzon för att utveckla sådana – 
och tertiärpreventiva insatser, syftande till att ta vård om och i bästa fall ”bota” personer med 
fullt utvecklade problem. Kanske är det istället rimligare att se alla organiserade samhälls-
insatser på det aktuella området som delar i en gemensam strävan att motverka en sam-
hällsutveckling där alltfler blir ”hemfallna” åt olika sinnesförändrande substanser eller andra 
aktiviteter som långsiktigt riskerar att föröda deras liv (Blomqvist, 2009a). 
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Organisationsteoretiska utgångspunkter 
 

Maria Abrahamson 
 

Nyinstitutionell organisationsteori utgör det teoretiska ramverket för att undersöka 
förutsättningarna för och mottagandet av kraven på att gemensamma nationella riktlinjer skall 
användas inom missbrukar- och beroendevårdens skilda organisationer. Teorin kan sägas ha 
uppstått som en kritisk reaktion mot synen på organisationer som rationellt målinriktade 
strukturer (Johansson, 2006). I linje med ett socialkonstruktivistiskt synsätt betraktar 
nyinstitutionell teori organisationer som något som skapas och återskapas av människor i 
interaktion, i ett ömsesidigt socialt och kulturellt beroende mellan organisationen och omgiv-
ningen (Johansson, a.a.). Organisationen blir i detta perspektiv inte ett verktyg för det 
rationella genomförandet av beslutade mål, utan kan snarare ses som konstituerad av organi-
sationsmedlemmarnas gemensamma handlande, som ofta är oreflekterat och styrt av regler 
och rutiner som tas för givna och sällan är klart artikulerade (Ahrne, 1994; DiMaggio & 
Powell, 1991). Inte minst ter sig denna teoriram som relevant för att studera den typ av 
människovårdande organisationer (Hasenfeld, 1983) som socialtjänsten, hälso- och sjuk-
vården, kriminalvården och tvångsvården utgör och som i flera avseenden skiljer sig från 
andra typer av byråkratiska organisationer. Av relevans i sammanhanget är bland annat att 
teorin, när det gäller att förstå förändringar inom och skillnader mellan organisationer, riktar 
uppmärksamheten mot aktörer och processer på lokal nivå snarare än mot officiella mål och 
officiell retorik (Johansson, 2002). Teorin betonar också det stora handlingsutrymme som de 
s.k. gräsrotsbyråkraterna (Lipsky, 1980), i det här fallet den vårdpersonal som till vardags 
möter klienterna eller patienterna, har i utförandet av sina arbetsuppgifter (Johansson, 1992). 
Samtidigt riktar den uppmärksamheten mot skillnader i olika organisationers hierarkiska 
struktur och olika rutiner och traditioner för styrning. Det gäller till exempel hur starkt arbetet 
påverkas av politiska beslut och politisk kontroll respektive av professionella grupper och 
professionella normer, något som kan begränsa vårdpersonalens handlingsutrymme på olika 
sätt i olika organisationer (Hasenfeld, 1983; Johansson, 1992; 2002).  

Forskning, inspirerad av nyinstitutionell teori, om problemen med att implementera 
evidensbaserad behandling i praktiken visar att det förmodligen inte handlar om att olika 
organisationer är mer eller mindre kompetenta på att förstå sig på hur evidenskonceptet skall 
implementeras. Snarare handlar det om att implementeringen styrs av olika principer för 
organisationernas legitimitetssträvanden, självreglering och inre kontroll (Vind, 2006). Inom 
nyinstitutionell teori är också studier av idéspridning ett framträdande forskningsområde 
(Johansson, 2006). Idéer som sprids och cirkulerar inom den vidare idémässiga kontext som 
omger organisationer kan komma att materialisera sig i organisatoriska förändringar 
(Czarniawska & Joerges, 1998), som t.ex. startande av projekt, nyanställning av personal eller 
initiering av samverkansprojekt med andra organisationer. I de dokument som ligger till grund 
för organisatoriska förändringar kommer vissa av de idéer som cirkulerar till användning som 
argument för att motivera organisationens handlingar. Det kan vara nämndprotokoll, 
handlingsplaner, policyutlåtanden, projektbeskrivningar, bidragsansökningar för projekt-
initiering, platsannonser m.m. Begreppet översättning är centralt när idéer sprids och för-
flyttas från en aktör till en annan och landar i andra lokala sammanhang än där de har 
uppstått. När idéer materialiseras till handling sker det i en förändringsprocess under vilken 
idéerna fylls med lokala tolkningar och särdrag. En viss policyidé, som i det här fallet en 
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evidensbaserad missbrukarvård och Socialstyrelsens nationella riktlinjer tillskrivs olika 
betydelse i olika organisationer, vilket påverkar såväl den retorik som används för att 
redogöra för idén som dess konkreta utformning. Översättningen till handling sker således 
genom en idétolkning som utförs av de lokala aktörerna och vid vilken en anpassning till det 
aktuella sammanhanget sker. Från senare år finns ett flertal exempel på närliggande forskning 
med denna teoretiska ansats. Ett sådant är en studie av Abrahamson och Tryggvesson (2009), 
som granskar hur det standardiserade bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity 
Index) i praktiken har integrerats i socialtjänstens vardagliga arbete i två svenska kommuner 
och hur denna praktik avviker från det tänkta ideala användandet av ASI. Ett annat är en 
studie av Jonsson (2006), som analyserar spridningen av idén om evidensbaserad praktik 
inom socialt arbete och visar hur denna idé genomgår en rad transformeringar innan försök 
slutligen görs för att omsätta idén i lokalt baserad praktik. Ett tredje exempel ges av Johnson 
(2003), som visar hur erfarenheterna av metadonbehandling i USA ges en politisk 
översättning i den särskilda svenska kontexten. Palm (2007) ger ytterligare ett exempel i en 
utvärdering av det så kallade vårdkedjeprojektet inom den statliga tvångsvården, där hon visar 
hur olika lokala aktörer ger projektet olika tolkning.  

Även om såväl de nationella riktlinjerna för missbrukar- och beroendevården, som kraven 
på evidensbasering mer generellt, i stor utsträckning presenteras som en färdigförpackad och 
konkret idé, baserad på RCT-studier och manualbaserade metoder, vilka per definition inte 
skall medge utrymme för omtolkningar (för en kritik se Bergmark 2007; Blomqvist 2002), 
innehåller riktlinjedokumentet en hel del vaga rekommendationer och sinsemellan delvis olika 
tolkningar av innebörden av en evidensbaserad praktik, något som ger de praktiska 
verksamheterna betydande eget tolkningsutrymme (Lundefors Oscarsson 2007). Dessutom 
presenteras implementeringen av riktlinjerna i en löslig förpackning, som uppmuntrar lokala 
variationer. Tolkningsmöjligheterna framstår som särskilt vida om också de motstridiga 
expertutlåtandena i faktaunderlaget inkluderas. Expertutlåtandena utgör enligt Socialstyrelsen 
fundamentet för de rekommendationer som ges i själva riktlinjedokumentet (Malmström 
2007, s. 504). Socialstyrelsen har inte för avsikt att bidra till implementeringen av riktlinjerna 
på annat sätt än genom de sex konferenser som arrangerades under hösten 2007, genom ett 
diskussionsforum på sin webbplats och genom ett studiematerial (Socialstyrelsen 2007b). 
Ansvaret för genomförandet har legat hos de olika huvudmännen lokalt, som genom 
studiecirklar med de praktiskt yrkesverksamma förväntas bryta (Malmström 2007, s. 508, vår 
kurs.) innehållet i den egna verksamheten mot de rekommendationer som ges i riktlinjerna. 
Med andra ord har möjligheter framträtt för olika organisationer och olika enheter att tolka 
riktlinjerna och kraven på evidensbasering och översätta dem i linje med egna behov. Efter 
riktlinjernas publicering har Socialdepartementet beslutat om särskilt ekonomiskt stöd till 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) för åren 2008 – 2010 för implementering av de 
nationella riktlinjerna. 

Kraven på evidensbasering har väckt betydande uppmärksamhet bland de praktiskt 
verksamma inom missbrukarvården, som knyter stora förhoppningar till att riktlinjerna skall 
utgöra en vägledning för ett professionellt och framgångsrikt klientarbete. Eftersom 
anslutningen till idén om den evidensbaserade praktiken kan ges statligt finansiellt stöd via 
SKL och kan ge en efterlängtad legitimitet åt arbetet med missbrukare är organisationerna 
inom detta område på flera sätt utsatta för ett förväntningstryck att förhålla sig till och 
anamma riktlinjerna. Varje organisation med anspråk på att bli bedömd som professionell och 
framåtsträvande kommer därför att ge sin tolkning av hur riktlinjerna och/eller kraven på 
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evidensbasering kan komma till användning och anpassas till den egna verksamheten. 
Den nyinstitutionella teorin är således, för att sammanfatta, på flera sätt ett användbart 

verktyg för att förstå hur kraven på evidensbasering och användning av nationella riktlinjer 
hanteras och vilket genomslag de får i de fyra organisationerna. För det första belyser teorin 
varför skillnader mellan officiellt uppsatta mål och praktisk verksamhet i en organisation 
uppstår. För det andra pekar teorin på olika organisationers skilda förutsättningar för styrning 
genom de ingående aktörernas varierande handlingsutrymme. För det tredje belyser teorin hur 
idéer omtolkas och översätts för att anpassas till den egna verksamheten. 
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Metod 
 

Irja Christophs 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för insamlande av de data som de följande tre 
resultatkapitlen bygger på, d.v.s. data från forskningsprojekten “Rehabiliteringens sociala 
kontext”1 och ”Mot en bättre missbrukarvård? Om tillämpningen av nationella riktlinjer för 
missbrukar- och beroendevården i fyra organisationer.” I båda projekten ingick 
enkätundersökningar riktade till enhetschefer och praktiker inom missbrukarvården. Det 
senare forskningsprojektet innehöll även en mindre intervjuundersökning med personer på 
enhetschefs-/gruppchefsnivå. Samma tillvägagångssätt tillämpades i de två enkätunder-
sökningarna. Först presenteras en kortare beskrivning av de fyra organisationer vars praktiker 
besvarade enkäterna och intervjuades. 
 
De fyra organisationerna 
 
Socialtjänsten 
 
Det är den kommunala socialtjänsten som har huvudansvar för längre tids behandling och 
vård och i förlängningen hjälp till eventuell lösning av problem som personer med alkohol- 
och drogmissbruk kan ha. Den kommunala socialtjänstens arbete styrs framför allt av 
Socialtjänstlagen från 2001. I lagen sägs att det är samhället som skall tillgodose varje 
medborgares rätt till social och ekonomisk trygghet, boende och aktivt deltagande i 
samhällslivet. Enligt Socialstyrelsen (2009), som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten, så 
har kommunen ansvar för att det finns ett varierat utbud av tjänster för att motverka missbruk, 
från t.ex. uppsökande och preventivt arbete till vård, behandling och rehabilitering av 
personer med missbruksproblem. Dessutom skall utredning, bedömning av vårdbehov och 
erbjudande av vårdalternativ ske i samråd med varje enskild individ. Man säger också att ett 
samarbete med klienten är en förutsättning för ett positivt resultat. I Stockholms stad 
ombesörjs vård och behandling genom socialtjänstens försorg av fjorton2 lokala stadsdels-
förvaltningar, oftast med specialiserade enheter. I övriga kommuner i Stockholms län kan 
personer med missbruksproblem antingen få hjälp på specialiserade enheter eller inom 
socialtjänstens ordinarie verksamhet.   
  
Beroendevården 
 
Ansvarig myndighet för hälso- och sjukvården är ett antal regionala Landsting. Hälso- och 
sjukvårdens verksamhet styrs framför allt av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) från 1982. 
Beroendecentrum Stockholm är en enhet inom sjukvårdssystemet som ”ska erbjuda 
information, rådgivning, behandling och hjälp och rehabilitering till personer som är beroende 
eller har problem med alkohol, läkemedel och narkotika i Stockholms län.” (Stockholms läns 
landsting, 2009). Beroendecentrum Stockholms verksamhet är organiserad på tre nivåer; 
lokala enheter som ofta är integrerade med stadsdelarnas eller kommunernas socialtjänst, akut 
öppenvårdsservice och heldygns sjukhusvård för avgiftning samt specialiserade program för 
substitutionsbehandling. Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården är Socialstyrelsen.  

Maria Beroendecentrum AB (MBAB) är numera ett privat företag som när det 
”avknoppades” från Stockholms läns Landsting år 2002 blev ett personalägt bolag. Det hade 
tidigare ingått i Landstingets Beroendecentrum Syd som skulle tillgodose beroendevård till 
innevånarna i Stockholms läns södra del. MBAB har avtal med landstinget och styrs av 

                                                           
1 I projektet ”Rehabiliteringens sociala kontext” ingick även en befolkningssurvey. Resultat från denna har 
redovisats av Blomqvist (2009c). 
2 Jfr not 7 och 8 i detta kapitel.  

25 



Hälso- och sjukvårdslagen. ”Maria Beroendecentrum arbetar med frivillig specialiserad 
beroendevård för personer från 18 år med komplicerade problem. Hos oss kan alla i 
Stockholms Läns Landsting söka vård. Sökande från andra landsting kan erbjudas vård genom 
särskild överenskommelse.” (MBAB, 2009) MBAB har bl.a. akut sjukvård för avgiftning, 
öppenvårdsservice, specialiserade program för substitutionsbehandling samt olika former av 
öppenvårdsprogram. Tillsynsmyndighet för MBAB är Socialstyrelsen.  
 
Frivården 
 
Frivården, som är en del av den statliga Kriminalvårdens verksamhet, har som främsta uppgift 
att övervaka personer som villkorligt frigivits från fängelse. Frivård är också den vanligaste 
dom som utdöms för kriminella handlingar och övervakning i ett år är som påföljd 
normalfallet, men det finns även övervakning i tre år. Omkring 65 procent av alla klienter 
inom frivården har problem med alkohol- och/eller droger. De erbjuds delta i olika alkohol- 
och drogprogram som genomförs inom frivården. Programmen, som har utvecklats under 
2000-talet, är s.k. vetenskapligt ackrediterade3 program (Kriminalvården, 2009). 
Kriminalvården regleras i juridisk lagstiftning och övervakas av regeringen.  
 
LVM-vården 
 
Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblem kan mot sin vilja omhändertas av 
myndigheter och placeras på institutioner som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Både 
omhändertagandet, som kan vara antingen i förhand utrett av kommunernas socialtjänst och 
beslutat av Länsrätten eller av akut karaktär och därefter beslutat av Länsrätten, och vården på 
institutionerna regleras i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den ursprungliga 
lagen trädde i kraft 1981 och förändrades 1988 vilket innebar en skärpning av lagen med bl.a. 
förlängd vårdtid.  LVM syftar till ”att motivera missbrukaren så att hon kan antas vara i stånd 
att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 
missbruk”. (3 § LVM) I förarbetena till lagen talas även om ett kortsiktigt mål att avbryta 
missbruket och att målet på lång sikt är klientens frihet från missbruk (Christophs, 2002). 
Förutom intern tillsyn sker tillsyn av SiS´s verksamhet av Skolverket, Socialstyrelsen, 
Justitieombudsmannen och Justitiekanslern (SiS, 2009). 
 
Enkätundersökningarna 
 
Urval 
 
Undersökningarna vände sig till enhetschefer och personal, som i sitt dagliga arbete mötte 
personer med missbruksproblem, i organisationer inom svensk missbrukarvård i Stockholms 
län och Mälardalsregionen. I båda undersökningarna deltog personal från den kommunala 
missbrukarvården, den landstingsbaserade (Beroendecentrum Stockholm) och den privata 
(Maria Beroendecentrum AB) beroendevården samt från frivårdsenheter inom den statliga 
kriminalvården. I projektet “Mot en bättre missbrukarvård?” inkluderades även den statliga 
tvångsvården för vuxna missbrukare. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 
(Socialstyrelsen, 2007a) ger, som nämnts i inledningskapitlet, till vissa delar även en 
vägledning för både frivården och tvångsvården av vuxna personer med missbruksproblem.  
Urvalen för enkätundersökningarna var strategiska. Deltagande enheter från socialtjänsten var 
i båda undersökningarna öppenvårdsenheter, med i förekommande fall, boendeenheter knutna 

                                                           
3 ”Med ett ackrediterat program avses ett program som med utgångspunkt i tillgänglig forskning förväntas 
minska återfall förutsatt att det genomförs på ett korrekt sätt.” (www.kriminalvarden.se) Programmen är i det här 
fallet ett antal mestadels utländska, företrädesvis från Canada och USA, kognitiva manualbaserade program som 
importerats och översatts och anpassats till svenska förhållanden. 
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till dessa. Enheterna skulle fördela sig proportionerligt över såväl resursstarka, medelstarka 
som resurssvaga stadsdelar i Stockholms stad och övriga kommuner i Stockholm län.4 Syftet 
med inkomstindelningen var att kunna studera om kommuner/stadsdelar med olika 
inkomstunderlag i något avseende skilde sig åt bland annat i traditioner, syn på 
missbruksproblem och hantering av dessa och prioriteringar beroende av olika ekonomiska 
resurser. Det sociala arbetet med personer med missbruksproblem var organiserat på olika sätt 
i såväl stadsdelar i Stockholms stad som i övriga kommuner i Stockholms län. Beroende på 
var i organisationen detta arbete bedrevs deltog antingen personal på specialiserade 
missbruksenheter eller personal på vuxenenheter. Samma urvalsprinciper som för social-
tjänsten användes i båda undersökningarna för beroendevårdens lokala öppenvårdsenheter 
men här deltog även personal på akut- och avgiftningsavdelningar med heldygnsvård och 
enheter med specialinriktning, t.ex. substitutionsbehandling, vars upptagningsområde är hela 
Stockholms län. I projektet “Rehabiliteringens sociala kontext” deltog personal från 
frivårdens samtliga enheter i kriminalvårdens tidigare Stockholmsregion och i projektet “Mot 
en bättre missbrukarvård?” kompletterades dessa med ytterligare fyra frivårdsenheter. Från 
frivården deltog därmed i det senare projektet samtliga enheter inom kriminalvårdens 
nuvarande Region Stockholm och Region Mitt. Från den statliga tvångsvården för vuxna 
personer med missbruksproblem deltog Mälardalsregionens fyra institutioner i projektet “Mot 
en bättre missbrukarvård?”.5 
 
Instrument 
 
I projektet “Rehabiliterningens sociala kontext” användes samma frågeformulär för såväl 
chefer som övrig personal. Enkäten innehöll inledningsvis frågor rörande respondentens 
bakgrund. Därefter ställdes bl. a. frågor om olika former av missbrukproblem, sannolikheten 
att kunna lösa problemen, vad som utgör de största hindren för en bestående lösning samt 
vilka åtgärder samhället i första hand bör vidta för att motverka respektive problem.6 Dessa 
frågor var skattningsfrågor med fasta svarsalternativ som besvarades med ett kryss (X). Två 
frågor med öppna svarsalternativ avslutade enkäten. Här ombads respondenten ge sin syn på 
vad som utgör de största bristerna i samhällets sätt att hantera olika missbruks- och beroende-
problem samt vilka åtgärder som främst bör vidtas för att avhjälpa dessa brister.  

I projektet “Mot en bättre missbrukarvård” användes två frågeformulär, ett för personer i 
chefsställning och ett för övriga medarbetare. 

Medarbetareenkäten (se Bilaga 1) inleddes med frågor om respondentens bakgrund. 
Därefter ställdes frågor om syn på missbruk och beroende, vårdens uppgifter, organisation, 
behandlingsmetoder, bedömningsmanualer, evidensbaserat behandlingsarbete samt frågor om 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbrukar- och beroendevården från 2007. 
Respondenten hade även möjlighet att skriva egna kommentarer sist i enkäten. 

Chefsenkäten var i sin uppläggning snarlik enkäten till medarbetarna men innehöll också 
chefsspecifika frågor såsom uppskattning av klienttillströmning, enhetens ekonomi, resurser 
och organisation, samarbete med andra organisationer, diskussionsfora och handledning, 
arbetsgivarfinansierad vidareutbildning för personalen och hur ofta klienter/patienter erbjöds 
behandling med specificerade metoder oavsett om behandlingen utfördes inom den egna 
verksamheten eller av någon extern verksamhet som anlitades av enheten samt vilka 
bedömningsinstrument som användes på enheten och för hur många klienter/patienter. 

                                                           
4 Indelningen i resursstarka, medelstarka och resurssvaga stadsdelar i Stockholms stad och övriga kommuner i 
Stockholms län baserade sig på aktuella uppgifter om medelinkomst från Stockholms stads Utrednings- och 
Statistikkontor och landstinget i Stockholms läns Regionplane- och trafikkontor (RTK). 
5 Jfr tabellerna 1-3 nedan under rubriken ”Svarsfrekvenser och bortfall”. 
6 Resultat från denna del av enkäten har redovisats av Samuelsson m.fl. (2009). 
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Huvuddelen av frågorna i båda formulären var skattningsfrågor. De hade fasta svars-
alternativ som besvarades med ett kryss (X).  

Samtliga enkäter testades innan utskick på anställda inom de berörda organisationerna, 
vilka ej deltog i undersökningarna. Syftet med testen var att bedöma dels om frågorna var 
begripliga och hade relevans för anställda inom de olika organisationerna, dels för att 
uppskatta tidsåtgången för att fylla i enkäterna. Formulären tog var och ett cirka 15 – 20 
minuter att besvara.  
 
Genomförande 
 
Enkäterna i projektet “Rehabiliteringens sociala kontext” distribuerades våren 2006 och i 
projektet “Mot en bättre missbrukarvård?” hösten/vintern 2007/2008 och genomförandet av 
de båda enkätundersökningarna följde samma mönster. Detta innebar att de förankrades 
genom muntlig och skriftlig information inom beroendevården och kriminalvården, först hos 
tjänstemän på högre nivå inom organisationerna och därefter på enhetschefsnivå. Inom 
socialtjänsten och tvångsvården skedde förankringen på samma sätt direkt på enhetschefsnivå. 
I ett nästa steg informerade enhetscheferna sina medarbetare om undersökningen. På var och 
en av de enheter som samtyckte till deltagande utsågs en kontaktperson med vilken 
projektpersonalen fortsättningsvis kommunicerade.  

Till kontaktpersonen skickades skriftlig instruktion om enkätdistribution, en 
”avprickningslista” med förtryckta kodnummer samt förslutna enkätkuvert. Enkätkuvertet 
innehöll frågeformulär, förfrankerat svarskuvert samt ett informationsblad. Informationen 
bestod av en kortare beskrivning av bakgrunden till det aktuella forskningsprojektet och dess 
syfte, en förklaring till hur deltagarnas anonymitet säkerställdes, en beskrivning av hur 
resultaten skulle sammanställas och redovisas, information om den personal som ingick i 
projektet och de sekretessbestämmelser som både projektet och dess personal omfattades av 
samt slutligen att de personer som besvarade enkäten skulle få var sin Trisslott som tack. 
Kontaktpersonen fick en extra lott som tack för den administrativa hjälpen. 

Var och en av enkäterna hade unika kodnummer. Samma kodnummer fanns på 
enkätkuvertet och på avprickningslistan. När kontaktpersonen delade ut en enkät antecknade 
denne samtidigt mottagarens namn vid motsvarande kodnummer på avprickningslistan. 
Respondenten skickade in enkäten direkt till projektpersonalen. Logistiken medförde att 
riktade påminnelser kunde göras. Vid datainsamlingens slut skickade projektpersonalen 
tillsammans med trisslotterna en lista med kodnumren på besvarade enkäter. När lotterna var 
utdelade destruerade kontaktpersonen avprickningslistan.  
 
Svarsfrekvenser och bortfall  
 
Projektet “Rehabiliteringens sociala kontext” hade en svarsfrekvens på 73 % och för 
projektet “Mot en bättre missbrukarvård?” var motsvarande siffra 80 %. Eftersom deltagarna 
i undersökningarna utlovats anonymitet kunde någon analys av det externa bortfallet för att 
upptäcka selektivitet inte göras. Med tanke på de för undersökningar av detta slag goda 
svarsfrekvenserna bör detta inte betraktas som särskilt problematiskt. I tabellerna 1 och 2 
redovisas separat för var och en av organisationerna antal deltagande enheter, utskickade 
enkäter, inkomna enkäter samt svarsfrekvens i procent för de båda enkätundersökningarna. I 
tabell 3 visas uppdelat per organisation antalet enheter som deltog i båda enkätunder-
sökningarna. 
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Tabell 1. Antal deltagande enheter, utskickade enkäter samt svarsfrekvens i absoluta tal och i procent per organisation i 
enkätundersökningen ”Rehabiliteringens sociala kontext”.7  
Organisation Antal enheter per 

organisation 
Antal utskickade 

enkäter 
Antal inkomna 

enkäter 
Svarsfrekvens i 

procent 
Socialtjänst 21 307 250 81 
Beroendevård 25 351 216 62 
Frivård 6 236 189 80 
Totalt 52 894 655 73 
 
Tabell 2. Antal deltagande enheter, utskickade enkäter samt svarsfrekvens i absoluta tal och i procent per organisation i 
enkätundersökningen ”Mot en bättre missbrukarvård? Om tillämpningen av nationella riktlinjer för missbrukarvården i fyra 
organisationer.”8 
Organisation Antal enheter per 

organisation 
Antal utskickade 

enkäter 
Antal inkomna 

enkäter 
Svarsfrekvens i 

procent 
Socialtjänst 15 241 205 85 
Beroendevård 23 361 257 71 
Frivård 10 283 232 82 
Tvångsvård 4 189 163 86 
Totalt 52 1074 857 80 
 
Tabell 3. Antalet enheter sammantaget i båda projekten per organisation och antal enheter som deltog både i projektet 
“Rehabiliteringens sociala kontext” och i projektet “Mot en bättre missbrukarvård? Om tillämpningen av nationella riktlinjer för 
missbrukarvården i fyra organisationer.” 
Organisation Antal enheter sammantaget båda projekten Enheter som deltog i båda projekten 

Antal 
Socialtjänst 26 12 
Beroendevård 29 25 
Frivård 10 6 
Tvångsvård 4 - 
Totalt 69 43 
 
I projektet ”Mot en bättre missbrukarvård?” förekom ett internt bortfall, d.v.s. ett antal frågor 
som inte besvarats av samtliga respondenter. Detta bortfall var dock så begränsat – oftast 
mindre än en procent och i inget fall större än tre procent - att det inte kan antas påverka 
resultatens tillförlitlighet. De procentsatser som redovisas i kapitel 7 baseras genomgående på 
antalet valida svar. Det interna bortfallet i det material som kapitel 5 bygger på redovisas där. 
Beträffande de båda studiernas jämförbarhet så visar tTabell 3 att på enhetsnivå deltog från 
socialtjänsten, beroendevården och frivården sammantaget två tredjedelar i båda projekten, 
men andelarna varierar mellan organisationerna. Tvångsvården deltog endast i det senare 
forskningsprojektet. 

Eftersom enkätsvaren var anonyma finns inga säkra uppgifter om i vilken utsträckning 
samma individer deltog vid de båda enkättillfällena. Det faktum att de svarande i den senare 
enkäten uppgav sig ha arbetat vid samma verksamhet som vid enkättillfället under i 
genomsnitt drygt sju år (se vidare kapitel 7), tyder dock på att personalomsättningen är relativt 
låg och att inga dramatiska förändringar i personalsammansättning skett under det dryga år 
                                                           
7 I projektet ”Rehabiliteringens sociala kontext” deltog tolv av Stockholms stads arton stadsdelar och nio av 
länets övriga tjugofem kommuner. En enhet inom socialtjänsten besvarade aldrig förfrågan om deltagande. Från 
beroendevården deltog tjugofem av ett sextiotal enheter och från frivården deltog samtliga sex frivårdskontor i 
kriminalvårdens dåvarande Stockholmsregion.  
8 I projektet ”Mot en bättre missbrukarvård?” deltog sju av nu, efter en omorganisation, totalt fjorton stadsdelar 
i Stockholms stad och åtta av länets övriga tjugofem kommuner. En enhet inom Stockholms stad avböjde 
deltagande på grund av en pågående omorganisation. Enheten ersattes med en enligt urvalsprinciperna likvärdig 
enhet. Från beroendevården deltog tjugotre av ett sextiotal enheter. Tre enheter inom landstingets beroendevård 
med sammantaget ej överstigande tio anställda besvarade ej förfrågningar om deltagande. Samtliga tillfrågade 
enheter inom frivården och tvångsvården samtyckte till deltagande. 
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som ligger mellan enkättillfällena. Det finns därför sammanfattningsvis skäl att anta att de två 
enkäterna, betraktade på enhetsnivå, kan ses som tämligen kompatibla.  
 
Intervjuerna  
 
Urval och genomförande 
 
Intervjuer gjordes med personer i motsvarande enhets-/gruppchefsställning med repre-
sentanter för socialtjänst, beroendevård, frivård och tvångsvård. Två personer från olika en-
heter inom varje organisation intervjuades, dvs. sammanlagt åtta personer. Intervjupersonerna 
valdes ut för att åstadkomma spridning med avseende på organisationernas klientunderlag och 
storlek. Representanterna för socialtjänsten kommer därför från en stor kommun med hög 
medelinkomst och en liten kommun med låg medelinkomst. Inom Beroendecentrum 
Stockholm valdes två mottagningar. De ena är en mindre beroendemottagning i en förorts-
kommun som arbetar integrerat med socialtjänsten och den andra en av Beroendecentrums 
fem metadonmottagningar. De två frivårdskontoren valdes med hänvisning till att de repre-
senterar geografiskt olika upptagningsområden, Region Stockholm respektive Region Mitt, 
således inte för att klientunderlaget kunde förväntas vara olika. För att få spridning avseende 
tvångsvården valdes två institutioner ut som vänder sig till män respektive kvinnor. 
Intervjuerna genomfördes under december 2007 − april 2008, förutom de två intervjuerna 
med frivårdens representanter som skedde i december 2008. Varje intervju varade mellan en 
och två timmar. Intervjuerna spelades in digitalt och skrevs ut ordagrant. Vid en av 
intervjuerna, med en gruppchef inom socialtjänsten, fungerade inte inspelningen varför i 
stället så ordagranna anteckningar som möjligt fördes.9 
 

Etiska överväganden 
 
De personalgrupper som deltog hade samtliga frivilligt tackat ja till deltagande. Enskilda 
personer på enheterna hade möjlighet att avstå från att besvara enkäten. Tillvägagångssättet 
möjliggjorde att deltagarna kunde förbli anonyma för projektpersonalen och deras svar 
okända för kollegor och chefer. Deltagarna informerades om att resultaten skulle redovisas på 
aggregerad nivå så att vare sig enskilda personer eller enheter skulle kunna identifieras. 
Sammantaget gjorde detta att projekten inte behövde underställas granskning av etisk 
kommitté. Beträffande intervjuerna har åtgärder vidtagits för att säkerställa anonymitet (se 
kapitel 6). 
 
Dataanalyser 
 
Resultatet i denna rapport bygger på tre olika slag av datamaterial; öppna svar på en 
enkätfråga, svar på intervjufrågor och fasta svarsalternativ på enkätfrågor. Sålunda har vi 
använt tre olika metoder för att analysera datamaterialet. Vi har för läsbarhetens skull valt att i 
var och ett av de tre resultatkapitlen beskriva hur respektive data har analyserats.  

                                                           
9 De två intervjuerna med gruppchefer inom beroendevården utfördes av Antonina Eriksson och de resterande 
sex av Maria Abrahamson. 
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Vad är problemet? - Praktiker om praktiken 
En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av svar på en öppen enkätfråga ställd till praktiker 

inom missbrukarvården. 
 

Irja Christophs 
 
Inledning 
 
Vi har i inledningskapitlet i rapporten beskrivit vad som från olika håll sägs vara en del av 
den svenska missbrukarvårdens tillkortakommanden och de förhoppningar som nu ställs till 
myndigheters olika satsningar för att undanröja brister i vården, såsom exempelvis 
Socialstyrelsens framtagande av nationella riktlinjer för missbrukar- och beroendevården och 
den landsomfattande implementeringen av desamma. Syftet med satsningarna är att göra 
missbrukarvården till en evidensbaserad praktik till gagn för dess klienter och till en mer 
kostnadseffektiv sådan. Vi har också berättat att de tre resultatkapitlen i rapporten bygger på 
svar från dels två enkätundersökningar, dels en intervjuundersökning. Detta resultatkapitel 
bygger på data från den första av dessa två enkätundersökningar, ”Rehabiliteringens sociala 
kontext”. Undersökningen genomfördes våren 2006, d.v.s. innan riktlinjerna publicerats och 
implementeringen av dessa påbörjats. 

Enkäten vände sig till anställda inom den kommunala missbrukarvården, den 
landstingsbaserade och privata beroendevården (Maria Beroendecentrum AB) samt den 
statliga frivården i Stockholmsregionen.1 Respondenterna fick besvara en fråga vars 
ordalydelse var: ”Vilka anser Du vara de största bristerna i samhällets sätt att hantera olika 
missbruksproblem?”. För att inte begränsa respondenternas svarsalternativ var frågan ”brett” 
formulerad och de fick möjlighet att i ett vidare perspektiv med egna ord beskriva faktorer i 
samhället som i förlängningen kan tänkas utgöra hinder i arbetet för anställda inom 
missbrukarvården. Svarsfrekvensen var mycket god.2 Det här kapitlet behandlar svaren på 
denna fråga och kan betraktas som en fond eller bakgrund till de två kommande kapitlen. 

Syftet med att analysera svaren på den öppna enkätfrågan var att beskriva vad ett urval 
praktiker i tre organisationer anser vara de största bristerna i samhällets sätt att hantera olika 
missbruks- och beroendeproblem. Dessutom att, om möjligt, relatera och diskutera 
respondenternas svar till evidensbegreppet, Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevården (2007), myndigheters satsningar på att implementera dessa 
samt syn på missbruks- och beroendeproblem. De frågor som skulle besvaras var 
 

• var, inom vilka områden, menar respondenterna att det finns brister?  
• vad är det som brister inom varje område? 
• vilka likheter och skillnader i respondenternas synsätt om brister finns mellan 

svaranden från de tre organisationerna? 
 
Respondenter och svarsfrekvens 
 
Mellan 70 - 75 % av respondenterna var kvinnor. Flest män fanns inom frivården, 30 %. 
Frivårdspersonalen var i snitt tre år yngre än personalen från socialtjänsten och 
beroendevården vilka hade en medelålder på drygt 47 år. Flest personer med examen från 
universitet stod att finna inom frivården, drygt 87 %. Motsvarande siffra var för socialtjänsten 
drygt 83 % och för beroendevården drygt 65 %. Frivårdspersonalen hade i medeltal arbetat 15 

                                                 
1 Målgruppen var ungefär densamma för båda enkätundersökningarna vad beträffar socialtjänsten, 
beroendevården och frivården. I denna undersökning ingick inte tvångsvården. (se Metodkapitlet). 
2 För en diskussion om möjligheter och begränsningar med slutna och öppna svarsalternativ i enkätunder -
sökningar se bl. a. Esaiasson m.fl. (2005) och Robson (1999). 
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år med personer med missbruksproblem och varit anställda på aktuell enhet i cirka 9 år. 
Motsvarande siffror var för socialtjänstens respondenter 13 år respektive drygt 6 år och för 
beroendevårdens respondenter drygt 13 år respektive knappt 7 år.3 

För att ge läsaren en uppfattning om intresset från respondenterna att besvara den öppna 
frågan visas i tabell 1 en sammanställning av hur många som besvarade dels enkäten, dels den 
öppna frågan. 
 
Tabell 1. Antal utskickade och besvarade enkäter, antal svar på den öppna frågan “Vilka anser Du vara de största bristerna i 
samhällets sätt att hantera olika missbruks- och beroendeproblem?” samt enkätsvar i procent och svar på den öppna frågan 
i procent av besvarande enkäter per organisation. 
 
Organisation Utskickade enkäter 

 
 
Antal 

Besvarade enkäter 
 
 
Antal          Procent 

Svar på den öppna frågan 
om “brister” 
 
Antal         Procent∗ 

Socialtjänst 307 250                   81 224                 90             
Beroendevård 351 216                   62 168                 76                 
Frivård 236 189                   80 154                 81                  
Totalt 894 655                   73 546                 83                  
∗ Procent beräknad på antal besvarade enkäter 
  
Dataanalys 
 
Enligt Stensmo (2002) är svar på öppna enkätfrågor en form av berättelser och Trost (2007) 
menar att de kan jämföras med intervjusvar. Sandelowski (2000) anser att om man vill ge raka 
och enkla svar på frågor som har betydelse för praktiker och beslutsfattare så är kvalitativ 
beskrivning särskilt användbar. Hon säger också att kvalitativ innehållsanalys är bästa val av 
analysverktyg vid kvalitativa beskrivande studier (a.a.). Textmassan från den öppna frågan i 
enkäten har analyserats med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 
(2004).  

De handskrivna svaren i enkäterna transkriberades ordagrant på ordbehandlare och texten 
lästes igenom ett antal gånger för att få en övergripande uppfattning om dess innehåll. Enligt 
Graneheim och Lundman (a.a.) beslutar man initialt huruvida analysen skall fokusera på det 
manifesta innehållet (de synliga komponenterna) eller det latenta innehållet (den 
underliggande meningen) i textmassan. I det här fallet lades fokus på det manifesta innehållet, 
d.v.s. de lätt identifierbara aspekterna av textens innehåll (White & Marsh, 2006). Denna 
ståndpunkt togs utifrån syftet att beskriva respondenternas svar, inte att ”översätta” eller tolka 
dem för att finna en djupare underliggande mening i svaren, även om tolkning alltid mer eller 
mindre uppstår när man närmar sig en text för att studera den (Graneheim & Lundman, 2004). 
Därefter delades texten in i meningsbärande enheter (mbe). En meningsbärande enhet är den 
minsta enhet i en text som utan att den lyfts ur sitt sammanhang har ett begripligt innehåll. För 
varje meningsbärande enhet ställdes frågan ”Vad säger respondenten?/Vad ´talar´ 
respondenten om?”. Svaret på frågan gav en kortfattad benämning/kod på de enskilda 
meningsbärande enheterna som då blev mer lätthanterliga när de sedan fördes samman i 
underkategorier som sorterades in i ett antal huvudkategorier. Koden söktes företrädesvis i 
respondenternas svar (Morgan, 1993), det manifesta innehållet. Arbetet skedde induktivt så 
inga kategorier var uttalade på förhand utan skapades under analysarbetets fortskridande 
(Pope m.fl., 2000). Analyser gjordes separat för de tre organisationerna.  

Vid kvalitativ analys är gränsdragningen mellan kategorier inte alltid precis och entydig 
eftersom det många gånger handlar om människors erfarenheter och upplevelser som kan vara 
komplexa. Icke desto mindre skall man sträva efter att skapa exklusiva kategorier där inga 
                                                 
3 Jfr. Kapitel 7 för respondenternas bakgrundsdata i enkätundersökningen ”Mot en bättre missbrukarvård?”. 
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data förekommer mer än i en enskild kategori och inga data skall utelämnas (Graneheim & 
Lundman, 2004). I denna analys förekommer inga meningsbärande enheter mer än i en 
enskild kategori och inga för forskningsfrågan relevanta data har utelämnats. 

För att visa hur analysen gick till följer här i tablå 1 exempel på hur två enkätsvar från 
socialtjänsten kodats och sorterats in i kategorier.  
 
Exempel 1: ”Fördomar, för lite information, för lite motivationsarbete, för mycket straff och 
sanktioner gentemot klienter inom missbrukarvården. För lite resurser till barnomsorg och skola.” 
(Socialtjänsten) 
 
Exempel 2: ”Mer pengar till vård, mer olika behandlingar – inte bara 12-stegsprogram, hasch t.ex. 
används av personer med aggressivitetsproblem som behöver aggressivitetskontrollprogram.” 
(Socialtjänsten) 
 
Meningsbärande enhet Kod Underkategori Huvudkategori  
Fördomar  Fördomar Problematiska attityder Brister på samhällsnivå 
för lite information Information Prevention Brister på samhällsnivå 
för lite motivationsarbete  Motivationsarbete Brister i arbetssätt och 

metoder 
Brister på organisationsnivå 

för mycket straff och 
sanktioner gentemot klienter 
inom missbrukarvården 

Strafftänkande i vården Brister i bemötande och 
synsätt 

Brister på organisationsnivå 

för lite resurser till 
barnomsorg och skola 

Barn Prevention Brister på samhällsnivå 

Mer pengar till vård Pengar Brist på resurser, 
ospecifierade 

Brister på organisationsnivå 

mer olika behandlingar – inte 
bara 12-stegsprogram, hasch 
t.ex. används av personer 
med aggresivitetsproblem 
som behöver aggressivitets-
kontrollprogram 

Ensidig vård Brist på individanpassade 
vårdalternativ 

Brister på organisationsnivå 

 
Tablå 1. Exempel på kodning och kategorisering av meningsbärande enheter 
 
För att få ett bättre grepp om, och överblick över, det kodade materialet konstruerades 
vertikala listor med huvud- och underrubriker som korresponderade med de benämningar som 
getts till under- och huvudkategorierna och var och en av de meningsbärande enheterna 
sorterades in under respektive rubrik. Även detta gjordes separat för de tre organisationerna. 
Slutprodukten i det här stadiet i analysarbetet blev ett schema över det kodade skrivna 
materialet för att upptäcka eventuella mönster av likheter och skillnader i praktikernas svar 
(Mayring, 2000; Morgan, 1993). Schemat visar hur huvudkategorier och underkategorier 
förhåller sig till varandra inom och mellan de tre organisationerna. Då den analyserade texten 
har brutits ner i minsta möjliga meningsbärande enheter betyder det att antalet 
meningsbärande enheter överstiger antalet enkätsvar. I tabell 2 på sista sidan i kapitlet 
redovisas detta schema. 

Analysarbetet var ingen linjär process utan kännetecknades av rörelser fram och tillbaka 
med revideringar av kategorier eller att nya kategorier tillkom. Analysarbetet följdes 
kontinuerligt av, och diskuterades med, en kollega.  
 
Resultat – övergripande 
 
Respondenter från socialtjänsten, beroendevården och frivården uppfattar brister i samhällets 
sätt att hantera olika missbruks- och beroendeproblem såväl utanför som inom hjälpsystemet. 
Brister som de menar påverkar nyrekrytering in i missbruk, den vård/behandling som 
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personer med missbruksproblem erbjuds och den enskildes möjlighet/förmåga att efter 
behandling vidmakthålla nykterhet alternativt ett reducerat bruk av alkohol och droger. På 
samhällsnivå anser respondenterna, över organisationsgränserna, att det framför allt är det 
förebyggande arbetet som fallerar. En skillnad i uppfattning är att de anställda inom 
socialtjänsten beskriver brister på samhällsnivå betydligt oftare än de svarande från 
beroendevården och i synnerhet än de från frivården. Socialtjänstpersonalen betonar på 
samhällsnivå, förutom preventionsarbete, strukturella brister, problematiska attityder till, och 
föreställningar om, alkohol och droger och personer som har/har haft missbruksproblem samt 
bristande politiska redskap. På organisationsnivå inom hjälpsystemet lägger de tyngdpunkten 
på tillgänglighetsfrågor, samverkansproblem och bristande individanpassning i vård- och 
behandlingsutbudet. Beroendevårdens representanter fokuserar på samhällsnivå även de i viss 
mån på politiska redskap och problematiska attityder. På organisationsnivå ser de brister i 
tillgänglighet till vård och behandling, i samverkan mellan organisationer men även brister i 
den egna oganisationsstrukturen. Frivårdspersonalen lyfter på samhällsnivå också de fram 
brister i politiska redskap. Inom hjälpsystemet pekar även de på samverkansproblem mellan 
aktörerna inom missbrukarvården, bristande tillgänglighet till vård och behandling, 
organisatoriska brister hos socialtjänstens och beroendevården samt brister i dessas arbetssätt. 

En mer ingående analys avslöjar vad respondenterna uppfattar som brister inom 
respektive område och som de menar i slutändan har ett negativt inflytande på vård- och 
behandlingssystemet för personer med missbruksproblem. Det som omnämns inom varje 
område från representanterna för de tre organisationerna är med få undantag detsamma och 
även ordval i beskrivningarna överensstämmer. I det följande beskrivs respondenternas 
ståndpunkter i form av en komprimering av enkätsvaren. Det är respondenternas synpunkter 
som redovisas och i de fall det förekommer avvikande meningar från ”den allmänna 
opinionen” i enkätsvaren så framgår även detta i texten.  

Inom socialtjänst och frivård benämns en person som tar del av deras tjänster ”klient” och 
inom beroendevården används beteckningen ”patient”. Det blir allt mer vanligt att använda 
benämningen ”brukare” för samma personer. I denna text används genomgående ”klient”. 
 
Resultat - brister på samhällsnivå 
 
Strukturella brister och bristande politiska redskap 
 
Respondenterna anser att Sverige är ett klassamhälle med fattiga människor och rika 
människor och klyftan dem emellan blir allt större. Socioekonomisk status och etnisk 
bakgrund ses som riskfaktorer för att människor skall drabbas av ”nyfattigdom”. Segregation 
förekommer inom i stort sett samtliga samhällsområden såsom boende, skola, vård, 
arbetsmarknad och sysselsättningsmöjligheter. Respondenterna betonar särskilt bristen på 
bostäder och arbetstillfällen. Mest utsatta i det avseendet är unga personer och invandrare som 
aldrig riktigt ”kommer in i samhället” samt personer som genomgått behandling för 
missbruksproblem. För mycket fokus läggs på individnivå när det gäller olika former av 
missbruk och missbruksproblem och man ställer inte frågan om vad det är för faktorer i 
samhället som gör att människor väljer att använda alkohol och droger i övermått. Många 
medborgare känner sig maktlösa och utan möjlighet att påverka sin livssituation. Att skapa 
bättre livsvillkor för utsatta grupper torde motverka dessas uteslutning från viktiga samhälls-
funktioner och nyrekrytering av klienter till missbrukarvården, menar respondenterna.  

I och med Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har svenska politiker förlorat 
kontrollen över landets tidigare restriktiva alkohol- och drogpolitik, i synnerhet beträffande 
alkoholpolitiken. Alkohol- och drogpolitiken är otydlig och det saknas en helhetssyn på 
området enligt respondenterna. Personer med missbruksproblem är ingen strategisk viktig 
grupp för politiker och har därmed låg prioritet. Politiker saknar både kunskap och 
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engagemang på området och de frågor som rör personer med missbruksproblem prioriteras 
därmed inte i den politiska propagandan. Samtidigt fungerar narkotikapolitiken som en 
krigsföring mot narkotikaanvändarna. Av ekonomiska skäl behandlas symptom i stället för 
orsaker till uppkomst av missbruksproblem. Resurser skärs enligt ”osthyvelsprincipen” och 
det ”sociala arvet rullar vidare” istället för att det upprättas en långsiktig politisk handlings-
plan mot utslagning och ojämlikhet. Respondenterna menar att staten via lagstiftning ålägger 
kommuner att ombesörja, och ytterst ansvara för, vård och behandling av personer med 
missbruksproblem. Men att tillskjuta tillräckliga, gärna riktade så kallade öronmärkta, 
ekonomiska resurser för detta ändamål ingår inte i paketet. Detta medför att på kommunal 
nivå fungerar hjälpsystemet olika, både i kvantitet och i kvalitet, från kommun till kommun. 
Medborgarna har olika möjligheter att få tillgång till hjälp och stöd för sina problem beroende 
på var i landet de bor. 

Ett fåtal av respondenterna, och det är lika över de tre organisationerna, förespråkar skärpt 
lagstiftning med hårdare straff för personer som för eget bruk på ett eller annat sätt hanterar 
och använder narkotika och för ungdomar som nyttjar alkohol medan andra anser att detta 
skulle motverka sitt syfte. De senare förespråkar vård istället för straff. 

Det är i synnerhet från socialtjänsten sida de strukturella bristerna framhävs, men de 
åsikter om strukturella problem som förekommer bland representanterna från de två andra 
organisationerna överensstämmer med de från socialtjänsten. 
   
Problematiska attityder och föreställningar 
 
En i samhället framväxande individualistisk och egocentrerad människosyn leder till att 
medmänsklighet och solidaritet försvinner. Alla förväntas kunna hantera sina problem på egen 
hand. Det finns en stor acceptans för en växande ”alkoholkultur” och vi vill varken se eller 
tala om risker med alkohol, utan blundar för dem. Massmedia eldar under brasan med ”såpor” 
där alla går omkring med glas i händerna eller blir kända/uppskattade på grund av onyktert 
beteende. Detta sker även i idrottssammanhang. Det råder en bristande förståelse hos 
allmänheten för hur samhällsstrukturen påverkar människors val och självbild. En sorts 
slapphet inför alkohol- och drogfrågor har trängt in i samhället vilket medfört en ökad 
tolerans bland befolkningen för utslagning och marginalisering av människor. Detta har 
utvecklats till en norm i samhället. 

Bemötandet av personer som har, eller har haft, missbruksproblem lämnar mycket att 
önska. Det finns kunskapsbrister som leder till fördomar kring missbruksproblem och 
möjligheterna att ta sig ur dessa. En rådande mening hos allmänheten är, enligt 
respondenterna, att personer med missbrukproblem får skylla sig själva och de uppfattas vara 
en besvärlig grupp människor. Detta leder bland annat till att skam och skuld omger barn och 
övriga anhöriga till dem som har problem. Att förändring kan vara beständig misstros. 
Rehabiliterade utesluts från flera viktiga samhällsfunktioner. De har svårt att få bostad och 
arbete, inte bara på grund av att det finns för få bostäder och arbetstillfällen, utan på grund av 
negativa attityder och fördomar gentemot rehabiliterade. Att skapa nya sociala nätverk medför 
av samma skäl svårigheter för rehabiliterade. De blir inte delaktiga och kan marginaliseras 
ytterligare vilket inte främjar ansträngningar att bibehålla och befästa en förändrad livsstil. 

Det är i synnerhet socialtjänstpersonalen, men även beroendevårdens personal, som 
uppmärksammar allmänhetens attityder och föreställningar om bruk/missbruk av alkohol- och 
droger och personer med missbruksproblem samt mediers framställning av desamma och 
deras yttranden sammanfaller. I den mån frivården kommer med inlägg om detta så berör de 
samma faktorer som respondenterna från de två andra organisationerna förmedlat.  
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Bristande preventiva åtgärder 
 
Tull och polis saknar resurser för att arbeta preventivt. Det behövs mer saklig, och inte som 
nu skuldbeläggande, information om skadeverkningar. Beträffande restriktioner och 
prispolitik så för staten ett dubbelspel som avslöjar en bakomliggande dubbelmoral. Det 
viktigaste verkar vara att få in pengar till statskassan. Som exempel på den strategin ges 
sanktioner från staten för kasinon, annan statlig spelverksamhet, Systembolagets vinstintresse, 
alltför frikostiga utskänkningstillstånd och alkoholreklam, samtidigt som staten, enligt 
respondenterna, propagerar för måttlighet.  

Respondenterna är mest kritiska till de förhållanden som råder för barn och ungdomar, allt 
ifrån på barnavårdscentraler upp till gymnasienivå. Att tidigt upptäcka missbruk hos 
småbarnsföräldrar samt uppmärksamma barn som mår dåligt i förskolan, skolan och i 
fritidsverksamheter är essentiellt. Redan i förskolan kan man se problembeteenden hos barn 
som kan leda till marginalisering i skolåldern och därmed risk för missbruk och kriminalitet i 
uppväxten. Barn behöver gränser som skapar trygghet och det är föräldrar, lärare och andra 
vuxna som skall sätta dessa. Att minska antalet vuxna i skolan såsom exempelvis kuratorer, 
sköterskor, psykologer och skolvärdar samt att stänga fritidsgårdar är ingen lyckad väg att 
välja i det förebyggande arbetet. Men det är framför allt föräldrars ansvar att vaka över sina 
barns liv och leverne, vilket inte alla gör, eller förmår göra, fullt ut. Föräldrar med barn i 
riskzonen skall av samhället få all den hjälp och det stöd de behöver. Reaktioner från 
samhällets sida på ungdomars riskbeteende bör också sättas in tidigare än vad som görs i 
nuläget. Det lönar sig i längden, anser respondenterna från de tre organisationerna. De menar 
också att brister i det förebyggande arbetet står i direkt relation till organisationernas 
klienttillströmning.  

Om brister i preventionsarbetet råder det stor samstämmighet mellan respondenterna från 
de tre organisationerna. 
 

Resultat - brister på organisationsnivå 
 
Bristande organisationsstrukturer 
 
Socialtjänsten kännetecknas av ständiga omorganisationer, oftast för sakens egen skull, menar 
dess egna representanter. Vid maktskiften i kommunhuset skall varje ny politisk ledning sätta 
sin prägel på organisationen. Detta betyder att verksamheter ”slås sönder” och långsiktigt 
tänkande, kontinuitet i arbetet och de insatser som baseras på forskning får stryka på foten till 
förmån för kortsiktigt ekonomiskt tänkande och ”brandkårsutryckningar”. I stället för att 
resurser tillförs den ordinarie verksamheten satsas det på korta projekt utan effekt. 
Behandlingsmetoder går i trender och man byter ”ideologier” titt som tätt. Det förekommer en 
tröttande diskussion om att ”hålla budget”. En förklaring till det senare är att karriärvägarna 
för personal inom socialtjänsten är få, men ett sätt att avancera uppåt är att som chef just 
”hålla budget” till varje pris. Det saknas personal, den personal som finns lider av för hög 
arbetsbelastning och blir utarbetade till följd av personalneddragningar. Fortbildningsbehov 
blir inte tillgodosedda. Socialsekreteraryrket ses som ett genomgångsyrke som ingen tar på 
allvar. Det är sällsynt att uppföljning och utvärdering av arbetet sker. 

Problemen inom beroendevården är i mångt och mycket desamma som inom social-
tjänsten enligt den organisationens egna representanter. Ständiga omorganisationer, tron på en 
behandlingsmetod åt gången, avsaknad av långsiktigt tänkande, för få slutenvårdsplatser för 
avgiftning, för korta behandlingstider, billiga lösningar i beroendevårdens egen öppenvård, 
budgetdiskussioner samt för dålig uppföljning och utvärdering av arbetet nämns. Personal-
frågor får stort utrymme när organisationens anställda får komma till tals. Det saknas 
kontinuitet i personalgrupperna, det råder personalbrist och det finns för många anställda som 
har för lite, eller inte adekvat, utbildning för arbetsuppgiften. Där kompetens finns tas den inte 
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tillvara. Vårdpersonalen är underbetald och att vidareutbildning inte ges förbättrar inte 
sakernas tillstånd. Uppskattning för utfört arbete uteblir dessutom inom offentlig sektor. 
Organisationen är byråkratisk och beslutsvägarna långa. Övergripande beslut fattas av 
personer som inte har kontakt med klienter samtidigt som för många med för liten erfarenhet 
och utbildning tar för stora och viktiga beslut angående människors liv. För mycket fokus 
läggs på den medicinska delen av behandlingen. Man har inom organisationen svårt att se att 
missbruksproblem får konsekvenser inom flera olika livsområden för klienten, allt enligt 
organisationens egna respondenter.  

Respondenterna från frivården omnämner knappt några brister inom den egna 
organisationen. En person anser att det behövs mer resurser för programverksamheter till 
frivårdens arbete med personer med missbruksproblem. Några få personer tycker sig också i 
viss mån ha svårigheter att motivera klienter att söka mer långsiktig behandling då arbete och 
bostad efter behandling inte kan tillgodoses. De synpunkter frivårdens personal har om 
organisationsstruktur handlar istället om den hos socialtjänsten och beroendevården och dessa 
sammanfaller med dem som beskrivits av socialtjänstens och beroendevårdens egna anställda. 
 
Brister i tillgänglighet till vård och behandling och i individanpassade behandlingsalternativ 
 
I den bästa av världar skulle det finnas obegränsade ekonomiska resurser till vård för personer 
med missbruksproblem. Många goda idéer från respondenterna om förbättringar av vården 
kräver, menar de, ökade resurser, andra kan genomföras dem förutan. Missbrukarvården 
sammantaget uppfattas vara konjunkturbaserad, det vill säga att i sämre tider förskjuts 
resurser från missbrukarvården till andra verksamhetsområden som då har högre prioritet. 
Men oavsett kristider så anser respondenterna att tillgången till vård och behandling för 
missbruksproblem är mycket begränsad. Inom socialtjänst och beroendevård har ”ribban 
höjts” för den som söker hjälp. Man bör inte vara för gammal, utslagen eller hemlös när man 
söker hjälp och stöd. Snarare bör man som klient vara av yngre datum, men så pass 
nedgången att man är på gränsen till att bli tvångsomhändertagen. Om tvångsvård finns det 
delade meningar inom organisationerna. Några förespråkar fler tvångsomhändertaganden 
enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) medan andra menar att denna 
vårdform är ineffektiv och kostsam. Dessutom går det inte, enligt de senare, att tvinga någon 
att sluta missbruka alkohol eller droger. Substitutionsbehandling ombesörjs av 
beroendevården men förespråkas i fler fall av personal från frivården. Inom beroendevårdens 
egna personalgrupper finns det delade meningar om den formen av vård. En del menar att 
vårdformen bör byggas ut medan andra anser att man sätter för stor tilltro till 
substitutionsbehandling. 

Över organisationsgränserna är man vidare överens om att som klient är det svårt att få 
behandling beviljad och det tar i allmänhet för lång tid att få hjälp. Det är inte bra då åtgärder 
skall sättas in när klienten är mottaglig för vård och behandling eftersom motivation anses 
vara en ”färskvara”. Ibland kan också det omvända förhållandet råda, nämligen att 
utredningar sker för snabbt och att fel insatser, om några, därmed blir följden. Variationen i 
den vård som tillhandahålls är näst intill obefintlig. På ett kontinuum finns i ena ändan kort 
billig 12-stegsbehandling i öppenvård, som långt ifrån är lämplig för alla individer, och i den 
andra ändan tvångsvård. Däremellan finns ingenting. Någon individanpassad vård är det inte 
fråga om. Det finns ett begränsat utbud som skall passa alla. Man erbjuder inte den bästa 
vården för individen, utan den med lägst prislapp. Att förändra sin livsföring kan vara 
krävande och ta lång tid. I olika faser av rehabiliteringsprocessen behövs, enligt 
respondenterna, olika former av hjälp. Exempel som ges är kort vård i öppna verksamheter 
som kan vara tillräckligt för en del men inte för alla, t.ex. heroinmissbrukare, och omvårdnad 
där det räcker att ”bara ha någon att prata med”. Dessutom behövs olika former av boenden 
kombinerade med meningsfulla sysselsättningar och med flexibla regelsystem samt mer 
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regelrätt terapi med vistelse på seriösa institutioner med dygnet-runt-vård som drivs utan 
vinstintresse, d.v.s. inte i privat regi. En del behöver vård vid flera tillfällen, återfall i 
missbruk är en del av rehabiliteringen, och olika former av stöd i eftervård kan behövas under 
längre tid efter behandling. 
 
Brister i bemötande, synsätt, arbetssätt och metoder 
 
Det är ett fåtal av respondenterna som tar upp brister i personalens bemötande gentemot 
klienterna. Det man poängterar är att det är viktigt att se ”hela människan” och hennes 
livssituation. Missbruksproblem är mångfasetterade. De innehåller både fysiologiska, 
psykologiska och sociala faktorer. Man skall som professionell möta klienten med respekt, 
låta förändringen ta tid och inte underskatta klientens egna förmågor i det avseendet. Det 
finns ibland en tendens att ”hjälparna” tar över individens eget ansvar, underförstått ”vi som 
jobbar i vården vet bäst”. Men om man behandlar personer som ansvariga individer handlar 
de därefter. Då vågar fler lita på sin egen förmåga att kunna sluta missbruka. Inom 
beroendevården och frivården är det några fler än inom socialtjänsten som vill ställa högre 
krav på klienterna, vilket till en del, enligt respondenterna, motverkas av den på flera håll 
rådande synen på missbruk/beroende som en sjukdom.  

När personalen från frivården ser brister i arbetssätt i vården är det i synnerhet 
verksamheten inom socialtjänsten som de förhåller sig kritisk till men även i viss mån till 
beroendevårdens verksamhet. Beträffande dessa organisationers arbetssätt så nämner 
frivårdspersonalen främst rigida ”fyrkantiga” regelsystem och de har den inställningen att 
klienter i allt för hög grad har möjlighet att ”straffa ut sig” från behandlingsprogram. 

Begrepp som forskning, evidensbaserade metoder och bedömningsmanualer förekommer 
ytterst sällan i svaren från praktikerna om brister och det gäller lika för de tre 
organisationerna. Ett fåtal respondenter efterlyser bättre bedömningsinstrument medan andra 
anser att det redan nu är för mycket administration, dokumentation och utredning. 
 
Brister i samverkan mellan organisationer 
 
En person med missbruksproblem som söker, eller tvingas till, vård och stöd av samhället kan 
bli föremål för ett flertal insatser från olika organisationer. Dessa skall då samarbeta för att 
hjälpa klienten. Denna samverkan mellan de här tre aktuella organisationerna är ett hett ämne 
i enkätsvaren och den fungerar för det mesta inte alls, enligt respondenterna. Även samarbete 
med försäkringskassa, arbets- och bostadsförmedling och frivilligorganisationer haltar. 
Meningen är att praktiker från de olika organisationerna tillsammans skall bilda ett stödjande 
nätverk kring klienten, men ofta hänvisas klienten vidare i vårdapparaten av skäl som ”det här 
är inte mitt bord”. Klienter ”faller mellan stolarna” och ”bollas” eller ”forslas” mellan enheter 
inom myndigheter och mellan myndigheter. Som främsta orsak till samarbetsproblem anges 
oenighet om vilken av de tre organisationerna som har betalningsansvar för klientens vård. 
Detta ansvar vill ingen bära och ämnet diskuteras allt för ofta och det tar tid från det egentliga 
klientarbetet. Det är samma klienter som handläggs inom de tre organisationerna, men alla 
frånsäger sig betalningsansvar för klienternas vård. Det är framför allt socialtjänsten som får 
kritik från de andra två organisationerna. Från frivårdens sida menar man t.ex. att 
socialtjänsten inväntar tills klienten begår brott, istället för att erbjuda behandling, och då 
övergår betalningsansvaret till kriminalvården. I andra fall påpekar man att socialtjänsten har 
omformulerat sitt uppdrag när de nekar att bekosta behandling efter villkorlig frigivning från 
fängelse. Förutom socialtjänsten får psykiatrin kritik från alla tre organisationer för att de 
”vägrar” ta emot personer med så kallad samsjuklighet, missbruksproblem och psykiska 
problem. Men det finns fler faktorer som lägger hinder i vägen för ett gott samarbete. Inom 
och mellan organisationerna har man skilda uppfattningar om uppkomst av problem med 
alkohol och droger och hur behandling av problemen skall vara utformad. Det förekommer ett 
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prestigetänkande mellan yrkesgrupper som försvårar samarbetet. Skilda byråkratiska 
regelverk, lagstiftning och arbetssätt utgör andra hinder. Samarbetet kännetecknas av att det 
går för långsamt, det är trögt och tungrott. De vällovliga gränsöverskridande projekt som trots 
allt finns ”faller platt till marken” när ekonomi skall diskuteras. En del respondenter förordar 
en huvudman för vård och behandling av personer med missbruksproblem. Det är klienterna 
som drar det kortaste strået när myndigheter inte kan samarbeta och det är en bidragande 
faktor till att klienternas rundgång i vårdsystemet fortsätter, allt enligt respondenterna.  
 
Diskussion och slutsatser 
 
Övergripande 
 
De praktiker inom missbrukarvården som besvarat den öppna enkätfråga som detta kapitel 
bygger på kan beskrivas som en i genomsnitt välutbildad grupp i huvudsak medelålders 
kvinnor med lång yrkeserfarenhet. De har arbetat länge med att ge eller förmedla 
vård/behandling/stöd/hjälp till personer med olika missbruksproblem och de har blivit sina 
arbetsplatser trogna i många år. Undantagen är att vi finner fler anställda inom 
beroendevården som saknar högre utbildning och att det är fler män som arbetar inom 
frivården än inom socialtjänsten och beroendevården. 

 Att döma av svarsfrekvensen på den öppna enkätfrågan ”Vilka anser Du vara de största 
bristerna i samhällets sätt att hantera olika missbruks- och beroendeproblem?” är detta ett 
ämne som intresserar de tillfrågade praktikerna. Sammantaget är det över åtta av tio 
respondenter som tycker det är mödan värt att lägga ner tanke och tid på att besvara frågan.  

Respondenterna ser problem för den svenska missbrukarvården både på samhällsnivå och 
på organisationsnivå och de är, över organisationsgränserna, för det mesta överens om vilka 
faktorer som brister inom respektive område. Därför är det rimligt att se svaren som 
indikationer på reella och faktiska brister både i samhället och i organisationerna, åtminstone 
på de enheter från missbrukarvården som deltagit här, och inte som spridda uttryck för 
personligt missnöje. 

I det föregående avsnittet finns i detalj beskrivet vad respondenterna ser som brister i 
samhällets sätt att hantera olika missbruks- och beroendeproblem. I det följande kommenteras 
kortfattat respondenternas svar och de viktigaste likheterna och skillnaderna i uppfattningar 
mellan respondenterna från de tre organisationerna, hur deras svar relaterar till 
evidensbegreppet, Socialstyrelsens riktlinjedokument för missbrukar- och beroendevården, 
samt respondenternas syn på missbruk och missbruksproblem. 
 
Om brister på samhällsnivå 
 
På strukturell nivå lyfter respondenterna fram brister i preventionsarbetet bland barn och unga 
som särskilt avgörande för nyrekryteringen av klienter till missbrukarvården. 
Socialtjänstpersonalen menar dock, till skillnad från respondenterna från beroendevården och 
frivården, att de största problemen på samhällsnivå sammantaget står att finna inom det 
fördelningspolitiska området, i så måtto att det finns stora klyftor mellan fattiga och rika 
människor i landet. Samhälleliga orättvisor gör att vissa grupper av medborgare är 
förfördelade. Inkomstskillnader, bostadssegregation, invandrarpolitik, arbetsmarknadspolitik 
lyfts fram som exempel. Allmänhetens attityder har också en avgörande betydelse för ett 
lyckat behandlingsarbete inom socialtjänstens ram. Dessa strukturella brister menar 
respondenterna har betydelse på individplanet såväl för uppkomsten av missbruksproblem 
som att när klienten väl är fri från missbruk genom eventuell behandling så saknas tillgång till 
bostad och arbete och klienten möts dessutom av allmänhetens misstro. En förklaring till att 
socialtjänstens praktiker ser fler brister på samhällsnivå kan vara att det är socialtjänstens 
tjänstemän som, enligt Socialtjänstlagen, till syvende och sist har huvudansvaret för 
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medborgarnas långsiktiga väl och ve. Därmed är de möjligen mer uppmärksamma på faktorer 
som visserligen ligger utanför deras ansvarsområde, men som direkt försvårar ett 
framgångsrikt arbete inom ramen för socialtjänsten. Beroendevårdens och frivårdens 
ansvarsområden är mer tydligt avgränsade, i det första fallet handlar det främst om att 
avhjälpa medicinska problem och i det andra fallet om att försöka förhindra att klienter 
återfaller i brott.  
 
Om brister på organisationsnivå 
 
På organisationsnivå återfinns dock sammantaget de flesta bristerna enligt respondenterna. De 
största problemen finns inom områden som tillgänglighet till vård och behandling, 
samverkansproblem mellan organisationerna, brister i individanpassade behandlingsformer, 
arbetssätt samt organisationsstruktur. Inom socialtjänsten och beroendevården är man väl 
medveten om de egna organisationernas brister. Man måste dagligen hantera dem. Inom 
frivården uppmärksammar man också dessa organisationers problem, men man ser få problem 
inom den egna organisationen. Att frivården förlägger brister/problem hos de andra 
organisationerna kan kanske även det, i likhet med hur de ser på problem på samhällsnivå, 
tolkas som en konsekvens av att de uppfattar målet med sin egen verksamhet i första hand 
vara att förhindra klienternas återfall i brott. De har enligt lag ett snävare och mer klart 
avgränsat uppdrag än socialtjänsten som inte medger något tolkningsutrymme av lagen för 
enskilda tjänstemän inom frivården. Personalen inom beroendevården lyfter i högre grad än 
de anställda inom de två andra organisationerna fram brister inom den egna organisationen 
såsom byråkrati, långa beslutsvägar, lågutbildad personal samt brister i personalpolitik. Att 
organisationsstrukturen uppfattas på detta sätt kan möjligen ha att göra med att många 
anställda är utlokaliserade och befinner sig långt ifrån ”maktens centrum” där övergripande 
beslut fattas, och har anställningsformer, t.ex. skiftarbete, som kan bidra till sviktande 
kommunikation mellan olika nivåer i organisationen. Att utbildningsnivån är lägre inom 
beroendevården jämfört med de anställdas utbildningsnivå inom socialtjänsten och frivården 
bekräftas av respondenternas egna uppgifter i enkätsvaren om sociodemografiska data.  

Den kritik som socialtjänstpersonalen får utstå från både frivården och i viss mån 
beroendevården, de båda senare i rollen som förmedlare av klienter till socialtjänsten, kan vid 
närmare betraktande framstå som något orättvis med tanke på vad som kritiseras. De brister 
man uppfattar som härrörande till socialtjänsten är dels brister på strukturell nivå, dels 
övergripande brister på högre nivå inom kommunerna och inom socialtjänstens organisation 
som i sin tur många gånger speglar konsekvenser av politiska beslut både på nationell och 
kommunal nivå och de ekonomiska förutsättningarna för arbetet inom socialtjänsten. 
Sannolikt kan merparten av de samarbetsproblem mellan organisationerna beträffande 
klienternas vård och behandling som beskrivs härledas till dessa övergripande brister.  
 
Om evidensbasering 
 
De initiativ som tagits från myndigheters sida för en förbättrad missbrukarvård som 
refererades i inledningen i denna rapport är SBU-rapporten, de nationella riktlinjerna samt den 
nationella implementeringsprocessen av de senare som framför allt handlar om metod- och 
manualimplementering. När denna undersökning genomfördes hade endast SBU-rapporten 
publicerats. Respondenternas svar på den öppna frågan som detta kapitel bygger på tar knappt 
alls upp begrepp som forskning, evidens, metoder eller manualer. Det är kanske inte så 
märkligt med tanke på att den fråga som skulle besvaras var mycket bred och handlade om 
”brister i samhällets sätt att hantera olika missbruks- och beroendeproblem”. Som redovisats 
tidigare berör svaren också brister på samhällsnivå, men flest brister ser respondenterna på 
organisationsnivå och till denna nivå hör just begrepp som de fyra ovanstående hemma. Ett 
sätt att se till de uteblivna svaren om begreppen är att vi möjligen skulle ha fått andra svar om 
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vi ställt en fråga om ”vilka brister anser Du finns beträffande de metoder som används i 
arbetet?”. Ett annat sätt att se på saken är att respondenterna, trots den breda formuleringen av 
vår fråga, anser att det finns stora brister på organisationsnivå men att dessa till mycket liten 
del handlar om metoder och bedömningsmanualer. Det skulle då kunna vara så att 
respondenterna anser sig redan ha de metodologiska redskap de behöver i det praktiska 
dagliga arbetet. Eller, för att anlägga ett tredje perspektiv på respondenternas svar, eftersom 
denna undersökning genomfördes ett år innan Socialstyrelsens riktlinjedokument publicerades 
och mer än två år innan implementeringen av dessa påbörjades, hade evidensbegreppet ännu 
inte ”planterats”, och slagit igenom, i de berörda organisationerna. För att återknyta till 
inledningskapitlet, så hade diskussionen, eller idéspridningen, av evidensbegreppet och dess 
innehåll vid tiden för denna enkätundersökning ännu inte tagit fart i organisationerna.   
 
Om perspektiv på missbruk och beroende 
 
I kapitel 2 i rapporten förs en diskussion om olika sätt att definiera och förklara företeelser 
som missbruk, beroende och behandling. De respondenter som i den här studien i sina svar 
utvecklar en ”vardagsteori” om, eller ett synsätt på, uppkomst av missbruksproblem, dess 
förlopp och hur man skall gå tillväga för att avhjälpa problemen ansluter sig till synen på 
missbruk som ett multifaktoriellt problem. De betonar att såväl vägen in i som ut ur ett 
missbruk till stor del handlar om motiv och alternativ, d.v.s. om företeelser som uppstår och 
förändras i individens interaktion med omgivningen. Det torde ha framgått att praktikerna till 
övervägande del tycks ansluta sig till detta synsätt genom de beskrivningar som getts om 
brister både på samhällsnivå och på organisationsnivå. Synen att individen inte är en solitär 
utan beroende av sin omgivning som handlar i samspel med denna framträder tydligt i svaren. 
Att människors olika personliga, sociala och ekonomiska förutsättningar spelar in både vid 
uppkomst av missbruksproblem och vid dess lösning är respondenterna överens om. De 
menar att fokus på uppfattningar om missbruksproblem och dess lösningar i allmänhet 
förläggs för mycket på individnivå istället för på samhällsnivå. Det räcker många gånger inte 
med att erbjuda klienterna olika former av specifika behandlingar, enligt respondenterna, när 
det saknas ”attraktiva” alternativ, t.ex. bostad, arbete och möjlighet att ingå i ett socialt 
sammanhang, som kan verka som incitament för att deras klienter både skall påbörja, 
genomföra och bibehålla en livsstilsförändring, vilket i tid kan vara en lång process. 
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Tabell 2. Under- och huvudkategorier och kodade meningsbärande enheter i antal och procent per kategori och organisation samt totalt (n = 1432). 
Organisation Socialtjänsten (n = 603) Beroendevården (n = 478) Frivården (n  = 351) Totalt (n = 1432) 
Meningsbärande 
enheter (mbe) 

Antal mbe Mbe i  
procent 

Antal mbe Mbe i 
 procent 

Antal mbe  Mbe i  
procent 

Antal mbe Mbe i 
 Procent 

Huvudkategorier  
(1 - 2) med 
underkategorier  
(a  - k)  

        

1) Brister på 
samhällsnivå 

293 49 196 41 117 33 606 42 

a) Strukturella brister 56 9 20 4 10 3 86 6 
b) Problematiska 
attityder och 
föreställningar 

52 9 35 7 15 4 102 7 

c) Bristande politiska 
redskap 

53 9 37 8 38 11 128 9 

d) Bristande 
preventiva åtgärder 

132 22 104 22 54 15 290 20 

         
2. Brister på 
organisationsnivå 

310 51 282 59 234 67 826 58 

e) Bristande 
organisationsstruktur 

43 7 44 9 35 10 122 9 

f) Bristande 
tillgänglighet till 
vård/behandling 

73 12 89 19 55 16 217 15 

g) Bristande 
ospecificerade 
resurser till vård och 
behandling 

22 3 20 4 17 5 59 4 

h) Brister i 
individanpassade 
behandlings-
alternativ 

47 8 23 5 21 6 91 6 

i) Bristande 
samverkan 

64 11 48 10 59 17 171 12 

j) Brister i arbetssätt 
och metoder  

41 7 32 7 37 10 110 8 

k) Brister i 
bemötande och 
synsätt 

20 3 26 5 10 3 56 4 

 



Organisatoriska förutsättningar för gemensamma riktlinjer 
Intervjuer med grupp-/enhetschefer inom socialtjänst, beroendevård, frivård och LVM-vård. 

 

Maria Abrahamson 
Inledning 
 

Genom det nyinstitutionella teoretiska ramverk som presenteras i kapitlet Organisations-
teoretiska utgångspunkter framträder några frågor som särskilt västenliga när gruppchefer 
skall intervjuas för en studie om förutsättningarna för att i skilda organisationer implementera 
gemensamma nationella riktlinjer för missbrukar- och beroendevården. Det är frågor som 
handlar om gruppchefernas uppfattning om vilken information som efterfrågas av högre 
nivåer i organisationen och om de anser att det är något som högre organisationsnivåer borde 
efterfråga men inte gör. Andra viktiga frågor handlar om behov av kompetensutveckling, 
uppfattningar om evidensbaserat arbete i missbrukarvården samt om och hur ett sådant arbete 
kommer till uttryck i organisationen. Intervjufrågorna (se bilaga 2) var semistrukturerade och 
kan grupperas till frågor gällande: 1) arbetets organisering, enhetens uppdrag, hur uppdraget 
avrapporteras, vilken information om verksamheten som efterfrågas av organisationens 
ledning respektive borde efterfrågas, 2) arbetsledningsproblem, personalens behov av 
kompetenshöjning och självständighet i arbetet samt 3) uppfattningen om evidensbaserat 
arbete i missbrukar-/beroendevården, vilka förutsättningar organisationen har att arbeta 
evidensbaserat tillsammans med frågor om behandlingen, om verksamhetens resultat följs upp 
och klienternas möjlighet att påverka sin behandling. I enlighet med denna gruppering 
presenteras för var och en av de fyra organisationerna resultatet nedan under rubrikerna 1. 
Organisation och avrapportering, 2. Arbetsledning och personal samt 3. Evidensbaserat 
arbete, uppföljning och klientinflytande. 

I resultatpresentationen har enheterna getts namn som alluderar på de skillnader som låg 
till grund för urvalet (se Metodkapitel). De två enheterna inom socialtjänsten kallas därför den 
stora kommunen respektive den lilla kommunen. Beroendemottagningarna kallas 
förortsmottagningen respektive metadonmottagningen. Frivårdsexpeditionerna kallas 
frivården Mitt och frivården Stockholm. Slutligen kallas de två LVM-institutionerna för 
LVM-institutionen för män och LVM-institutionen för kvinnor. Åtta chefspersoner har 
intervjuats och kommer nedan att benämnas med bokstäver från A till H. Det betyder att 
cheferna från socialtjänsten omnämns som A och B, från beroendevården som C och D, från 
frivården som E och F samt från LVM-vården som G och H. Hälften av de intervjuade 
chefspersonerna är män. Vid bearbetningen av intervjuerna har ingenting framkommit som 
skulle tyda på att intervjupersonerna skulle besvara frågorna olika utifrån en könsskillnad. För 
att försvåra en identifiering av de utvalda enheterna har alla intervjupersoner i texten nedan 
därför tilldelats kvinnligt kön. 
 

Socialtjänsten 
 

Organisation och avrapportering 
 

De två kommunerna uppvisar en rad inbördes likheter trots de olikheter dem emellan 
avseende storlek och resursstarka medborgare som låg till grund för att välja ut dem för 
intervjuer. De regeras sedan länge av politiskt stabila majoriteter, visserligen av olika politisk 
färg, den första blå och den andra röd. Båda de intervjuade cheferna anser att det är en fördel 
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att inga politiska förändringar har ägt rum på lång tid, eftersom politikerna lär känna 
verksamheterna och kan sätta sig in i arbetet.  

Arbetet med missbrukare är organiserat på ett snarlikt sätt i de två kommunerna såtillvida 
att det utredande arbetet är skiljt från behandlingsarbetet och utövas av olika personer. I den 
lilla kommunen tillämpas denna ordning enligt en beställar- utförarmodell. Här är beställaren, 
den myndighetsutövande delen av socialtjänsten lokalmässigt skild från utförarna, som är de 
behandlande socialsekreterarna som finns i en särskild mottagning samlokaliserade med 
personal från landstinget.  

I den stora kommunen är socialtjänstens utredare och behandlare samlokaliserade med 
landstingspersonalen i en gemensam beroendemottagning. I den stora kommunen är en 
kundvalsmodell den övergripande policyn för kommunens alla verksamheter sedan man för 
några år sedan övergav beställar-utförarmodellen. Kundvalsmodellen har emellertid inte 
påverkat socialtjänstens missbrukarvård utan tillämpas huvudsakligen inom barn- och 
äldreomsorgen. Det mesta av missbrukarvården driver den stora kommunen i egen regi i form 
av olika öppenvårdsverksamheter. Då finns det möjlighet att hålla kontroll på kostnaderna, 
som chef A säger: 
 

– Anledningen till att vi byggt upp de här egna alternativen är att vi känt oss helt i 
händerna på de privata utförarna som kunnat höja priserna hur mycket som helst. Det är 
anledningen till att vi startat upp de här egna verksamheterna. 

 
De två kommunernas skilda politiska färg och val av ekonomistyrningsmodell tycks inte vara 
avgörande för missbrukarvårdens organisering. Mer betydelsefullt är i stället att i båda 
kommunerna har politikerna satt ekonomiska restriktioner för externa slutenvårdsplaceringar 
och förvaltningarna har fått ett åläggande att minimera dessa till förmån för öppenvårds-
insatser på ”hemmaplan”, som det uttrycks av de två cheferna. Det har i båda kommunerna 
lett till satsningar på stödboende eller lågtröskelboende drivna i kommunal regi för att 
kompensera de färre externa placeringarna. I båda kommunerna är detta förslag som har 
drivits på från tjänstemannasidan och som har presenterats för politikerna. Politikerna har 
efter framgångsrik bearbetning accepterat denna lösning som alternativ. Chef A berättar om 
en av de verksamheter hon har varit engagerad i att få till stånd: 
 

– Det har tagit 3-4 år för mig att hjärntvätta, manipulera, implementera hos politikerna, 
tjata om det, prata om det varje gång man träffar politikerna. Sedan, efter två år, kom det 
in i verksamhetsplanen. Det skrevs in. De två sista åren har det funnits med som ett 
begrepp hos politikerna och kommunen har avsatt egna medel till att egenfinansiera det 
här projektet också. Sedan kunde vi söka hos länsstyrelsen. 

 
En annan avgörande likhet mellan de två chefernas beskrivning av organisationen är att den 
information om verksamheten som efterfrågas från politisk nivå och från verksamhets-
ledningsnivå är budgetredovisningar och att budgetmålen hålls. Det framträder både på 
direkta frågor och även indirekt på olika sätt genom intervjuerna. Initiativen till att förändra 
behandlingens utformning och innehåll kommer från de ledande tjänstemännen, vilka får 
gehör för sina förslag så länge budget hålls. Chef A i den stora kommunen berättar t.ex. om 
hur det gick till när det blev beslutat att alla klienter skall intervjuas med ASI. 
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– Är det från politiskt håll som initiativ har tagits till bedömningsinstrument, att ni har 
börjat med ASI och det här? 
– Nej, det är från tjänstemännen som initiativen har kommit. Det är från vår förra IFO- 
chef som var tillräckligt lyhörd och nappade då vi sa att vi ville göra en förändring, och 
sa att ni får göra vad ni vill inom ramen för den här budgeten. Då gjorde vi den här 
förändringen. Sedan har politikerna helt köpt det här. 
– Så de är med på tåget? 
– Absolut, absolut. 

 
Också chef B i den lilla kommunen berättar att politikerna alltid går på tjänstemännens förslag 
under förutsättning att budgeten inte överskrids. Hon har hittills lyckats hålla budget. Det är 
därför hennes förslag har gått igenom, tror hon. Politikerna frågar däremot inte efter 
information om hur det sedan går, som t.ex. med ASI-användningen, vilket är ett exempel 
som både chef A och chef B ger. Hur socialtjänsten arbetar är något som båda cheferna anser 
att politikerna borde vara mer intresserade av. Vid nämndsammanträden passar därför båda 
cheferna på att ge muntliga redovisningar om införandet av nya arbetsmetoder om tillfälle 
ges. Ibland händer det att politikerna frågar efter viss specifik information när särskilda frågor 
har varit på tapeten i media eller när enskilda har hört av sig. Det kan handla om hur 
socialtjänsten arbetar med kvinnomisshandel eller hemlöshet. Då har tjänstemännen haft 
föredragningar för politikerna om just detta. Politikerna kan på det sättet behöva bli särskilt 
informerade om vad som gäller och ibland om vilka beslut de har fattat men glömt bort, som 
t.ex. den stora kommunens indragna bidrag till en självhjälpsorganisation. 

Även förvaltningsledningarnas huvudsakliga uppmärksamhet tycks i båda kommunerna 
vara riktad mot att budgetmålen hålls. Chef A säger att förutom frågor om budget och 
ekonomi har verksamhetschefen emellanåt poängterat barnperspektivet och att barnens 
situation i missbrukarfamiljerna inte får glömmas bort. Detta har lett till att barn- och 
ungdomsgruppen numera alltid får en anmälan om någon missbrukare har barn. I övrigt har 
verksamhetschefen inte frågat efter innehållet i arbetet. Även chef B i den lilla kommunen 
beklagar bristen på intresse från sin närmaste chef för kvalitetsmål i arbetet med missbrukare, 
kvalitetsmål som inte i första hand är kopplade till resurser. Förutom fokuseringen på 
budgeten, anser hon att oproportionerligt mycket av verksamhetschefens tid ägnas åt detaljer i 
individärenden där media riskerar att bli uppmärksammade. 

 De två cheferna beskriver således betydande likheter mellan kommunerna när det gäller 
hur arbetet med missbrukare är organiserat, hur kontakterna med politikerna ser ut och vad 
som är viktigt för överordnade nivåer att få veta om arbetet på lägre nivåer. Det handlar 
nästan uteslutande om ekonomi, ibland en tillfällig fokusering på enskilda ärenden utifrån 
risken för medias uppmärksamhet men överlag ett tämligen ljumt intresse för verksam-
heternas innehåll. 
 

Arbetsledning och personal 
 

De två cheferna beskriver däremot tydliga skillnader när det handlar om särskilda svårigheter 
med att vara arbetsledare för en enhet inom socialtjänsten som arbetar med missbrukare. En 
första påtaglig skillnad är knuten till kommunernas olika storlek och olika resurstillgång, en 
annan till att innehållet i deras arbetsledaransvar skiljer sig åt och en tredje till att de betraktar 
missbrukarvårdens problem på olika sätt.  
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Chef A anser att kommunens storlek är en nackdel eftersom förändringar blir tungrodda, 
byråkratiska och tar lång tid, som t.ex. när en stödboendeverksamhet skulle öppnas. Hon 
tycker också att de personaladministrativa delarna av arbetet tar alltför mycket tid. Att 
kommunen är resursstark tror chef A har bidragit till en förhållandevis privilegierad position. 
Arbetsbelastningen har aldrig varit särskilt hög och personalomsättningen har varit låg. 
Nästan lite väl låg personalomsättning, anser hon, eftersom förändringar emellanåt har gått 
trögt. Chef B ser sin kommuns litenhet som en fördel eftersom det skapar närhet mellan olika 
nivåer och olika arbetsgrupper. Resursbristen anger hon däremot som ett stort problem. En 
annan påtaglig svårighet som chef B nämner hänger ihop med att hennes arbetsledaransvar är 
avgränsat till det utredande och myndighetsutövande arbetet. De socialsekreterare som har 
behandlande uppgifter finns i en separat mottagning som chef B inte ansvarar för, en 
mottagning som även inkluderar ungdom. Detta arbete är mer eftertraktat. Behandlarna har 
fått gå utbildningar i KBT, MI, återfallsprevention och familjeterapi. De vill inte vara 
repressiva, säger chef B. Till de myndighetsutövande utredande arbetsuppgifterna är det 
däremot svårt att rekrytera personal. De som söker dessa arbeten är oftast oerfarna och 
nyutexaminerade från Socialhögskolan. De saknar kunskaper om missbruk och kan inte 
LVM-lagstiftningen utan skulle behöva ha särskild utbildning i den, säger hon. De två 
cheferna beskriver således sina svårigheter med att vara arbetsledare på motsatta sätt beroende 
på kommunernas olika storlek och ekonomiska situation.  

Ytterligare en skillnad dem emellan när de beskriver sin arbetsledarroll handlar om hur de 
ser på själva arbetet med missbrukare. Chef A är nöjd med att det finns verksamma 
evidensbaserade metoder som IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) 
informerar om. Successivt blir personalen introducerad i nya arbetssätt och får gå utbildningar 
i nya metoder. Chef A anser att det är ett framsteg att hennes enhet sedan två år bara arbetar 
med missbruket. Hon säger:  
 

– Vi arbetar uteslutande med beroendet och missbruket. Det är vårt uppdrag. Sedan 
försöker vi då hjälpa de här personerna att hamna rätt, om det nu är ekonomiskt bistånd 
eller psykiatri eller vad de nu behöver.  

 
Chef B ger uttryck för ett annat förhållningssätt när hon säger att hennes enhet inte bara 
arbetar med missbruket. Hon efterfrågar högre kompetens hos dem som arbetar med 
utredningar men anser samtidigt att det är ett stort problem att det inte finns några klara svar 
på vad som fungerar i missbrukarvården. Det mesta är utmaningar och frågetecken och alltför 
mycket har fått gå på känsla, anser hon. Trots denna skepsis hoppas hon att det skall gå att ta 
fram verksamma metoder. 

I linje med det olika innehållet i arbetsledaruppgiften och i linje med hur de beskriver sitt 
synsätt på arbetet med missbrukare anger de två cheferna olika behov av 
kompetensutveckling hos personalen. I den stora kommunen är detta behov för närvarande 
fyllt anser chef A. Vid intervjutillfället är hela personalgruppen iväg på ADDIS-utbildning. 
ASI-utbildning har alla redan gått, även återfallsprevention och CRA. Några har också gått 
MI-utbildning. Chef A tycker att utbildningarna måste sätta sig också. ”Man måste hinna 
jobba lite också”, som hon uttrycker det. I den lilla kommunen är personalens behov av 
kompetensutveckling av ett mer primärt slag hos de socialsekreterare som arbetar med att 
utreda missbrukarnas vårdbehov medan andra socialsekreterare som arbetar med behandling 
har varit mer gynnade med vidareutbildningar i flera olika metoder. 
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Även personalens självständighet i beslutsfattandet kan ses i sammanhanget av kommunernas 
storlek. I den stora kommunen med större, mer svårövervakade personalgrupper och längre 
beslutsvägar fattar personalen inga självständiga beslut i klientärendena. Ingen delegation till 
socialsekreterarna finns. För varje insats görs en utredning som sedan skrivs under av chef A 
eller av en förste socialsekreterare, som är de som har delegation från nämnden. I den lilla 
kommunen med små personalgrupper och större närhet mellan de hierarkiska nivåerna har 
personalen däremot något större självständighet. Utredarna har där getts delegation på beslut 
om öppenvård i kommunens egen regi.  
  
Evidensbaserat arbete, uppföljning och klientinflytande 
 

För att kunna utveckla ett evidensbaserat arbete i missbrukarvården knyter båda 
kommunernas chefer förhoppningar till det Forsknings- och utvecklingssamarbete som pågår 
mellan kommunerna inom deras respektive olika sektorer av Stockholms län. Genom FoU-
verksamheterna har medel kunnat sökas från Länsstyrelsen både till fortbildningar och till 
utveckling av verksamheten. Förutsättningen är att kommunerna själva bidrar med en viss 
andel av kostnaderna. Genom samarbetet med FoU-enheter får personalen också del av nya 
forskningsrön. Båda cheferna anser emellertid att det är svårt att få tid att ta del av all ny 
forskning. Chef A brukar läsa IMS’ nyhetsblad och på det sättet hålla sig informerad. Hennes 
uppfattning av vad som är evidensbaserat socialt arbete sammanfaller med Socialstyrelsens 
riktlinjer för missbrukar- och beroendevården. Hon ser dessa som ett stöd i samarbetet mellan 
socialtjänsten, beroendevården och psykiatrin och säger: 
 

– Socialstyrelsens riktlinjer är jättebra. De ger oss en helt annan grund att stå på 
gentemot både beroendevård och psykiatri. […] Om man tänker i ett kostnadsperspektiv, i 
ett samhällsekonomiskt perspektiv så har vi inte råd med att det finns tre olika 
verksamheter, att liksom ösa in pengar i för samma sak egentligen. Så det finns väldigt 
mycket vinster med dem, framför allt ur ett klientperspektiv men sedan också samtidigt att 
tjäna pengar på det, så att pengarna hamnar rätt. 

 
För chef A bidrar också Socialstyrelsens riktlinjer med bra argument gentemot politikerna när 
de tycker att viss vård hon föreslår är dyr. Hon säger: 
 

– Då kan jag tala om för politikerna varför jag vill det och att det finns evidens för det 
här, och så kan jag bli väldigt teoretisk och de fattar ingenting. Socialstyrelsen borgar 
trots allt ändå för att det blir lite stuns för det man säger. Det är inte bara taget ur luften 
det man säger utan det finns vetenskap och beprövad erfarenhet. 
– Du får extra tyngd åt dina argument då? 
– Ja, också när jag har kontakt med psykiatrin så kan jag också peka på att det här finns 
och det här har vi kommit fram till och de här riktlinjerna gäller för både socialtjänst och 
HSL [Hälso- och sjukvårdslagen, förf:s anm.]. Alltså det känns som att vi har fått vår 
bibel på något vis. […] Alltså i vissa sammanhang är det väldigt bra att lyfta fram den. 

 
Chef B anser däremot att Socialstyrelsen har ett något speciellt sätt att tolka vad evidens är. 
För hennes egen del innebär evidensbaserat arbete med missbrukare att det skall ha prövats i 
forskning och effekterna skall vara mätbara. Det skall också innehålla beprövad erfarenhet 
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och ha ett klientperspektiv.  
I båda kommunerna används bedömningsinstrumentet ASI i samtliga klientärenden, sedan 

två år tillbaka i den stora kommunen och sedan ett år i den lilla. I den lilla kommunen har ASI 
medfört att man numera anser att man har en god bild av vilka klienterna är och vilken deras 
problembild är. Bland annat har det visat sig att klienterna har psykiska problem i en tidigare 
inte uppmärksammad utsträckning. Gränsdragningen i förhållande till psykiatrin ser chef B 
därför som ohållbar. Denna uppfattning delas av chef A utan att hon använder 
sammanställningar från ASI som stöd för den. I den stora kommunen har man ännu inte 
kommit dithän att göra sammanställningar av ASI-intervjuerna. Båda cheferna ser 
användningen av ASI som en betydelsefull grund för att hjälpa klienterna till rätt insatser och 
på sikt utvärdera insatserna. Än så länge har emellertid endast ett fåtal uppföljningsintervjuer 
gjorts.  

Personalens förutsättningar att ta del av varandras beprövade erfarenhet är ganska liten på 
grund av tidsbrist, anser båda cheferna. Chef A berättar att de har personalmöten två timmar i 
månaden där all personal är med. Detta är det tillfälle som bjuds för henne att delge 
personalen vad hon har tagit del av, t.ex. av forskningsrön. Hon försöker uppmuntra 
personalen att delge varandra sina erfarenheter skriftligt mellan dessa träffar men inser att det 
prioriteras bort. Andra träffar handlar om ASI. En timme i veckan träffas personalen och går 
igenom manualen. Nu tillkommer även ADDIS som något som behöver diskuteras på dessa 
träffar, säger chef A. Chef B beskriver också förutsättningarna för att personalen skall ta del 
av varandras beprövade erfarenhet som mindre goda. Ingenting strukturerat för detta finns 
ännu. Mest sker det via handledning. Hon är dock förhoppningsfull och tror att det kommer 
att bli mycket bättre. Det måste dock prioriteras från chefsnivån för att bli av, är hennes 
bedömning. 

När det handlar om möjligheterna att erbjuda behandling som passar den enskilde klienten 
och klienternas möjligheter att påverka sin behandling är båda cheferna positiva till sin 
kommuns möjligheter i dessa avseenden, åtminstone så länge det är fråga om öppenvård i 
kommunal regi. Den skillnad mellan dem som slår igenom även här är de olika ekonomiska 
förutsättningarna för andra alternativ. I den stora resursstarka kommunen har Chef A 
möjlighet att få politikerna med på att budgetramarna överskrids för att bekosta dyrbara 
behandlingsplatser när hon anser det motiverat. I den lilla kommunen finns inte den 
möjligheten tack vare de resursmässiga begränsningarna.  

Sammanfattningsvis visar den beskrivning de två cheferna ger av socialtjänstens arbete 
med missbrukare att vad i detta arbete som är efterfrågad information av organisationens 
ledning oftast handlar om budget och mer sällan om arbetets innehåll. Utifrån målet att hålla 
budget är den behandling som beviljas vanligtvis öppenvård i kommunal regi. Trots att båda 
kommunerna sedan över ett år använder manualbaserade bedömningsinstrument för att 
intervjua samtliga klienter om deras behov inom en rad olika livsområden är det klienterna 
kan erbjudas således ofta en i förväg angiven lösning. Klienternas möjligheter att påverka sin 
behandling reduceras därigenom avsevärt. Högre organisationsnivåer efterfrågar sällan 
redovisningar av hur användningen av bedömningsinstrument fortskrider och vad de ger för 
resultat. Tjänstemannanivåns självständighet i arbetet är därför betydande så länge budget inte 
överskrids. Vidare anser de två cheferna att behovet av utbildningar i evidensbaserade 
metoder och tekniker är fyllt. Deras inställning till Socialstyrelsens riktlinjer i dessa frågor 
skiljer sig något. En av dem har en skeptisk hållning och den andra en mer praktisk. Båda 
anser att det är väsentligt att socialsekreterarna ges möjlighet att ta del av varandras 
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beprövade erfarenhet men har svårt att finna tiden för det.  
 

Beroendevården 
 

Beroendevårdens två mottagningar kommer att beskrivas var för sig eftersom arbetets innehåll 
i de två verksamheterna skiljer sig avsevärt från varandra. Förortsmottagningen, som 
presenteras först, riktar sig till alla patienter med alkohol- och/eller drogproblem medan 
metadonmottagningen endast tar emot patienter som har blivit godkända för 
metadonförskrivning. 
 

Förortsmottagningen 
 

Organisation och avrapportering 
 

Förortsmottagningens chefssjuksköterska berättar att hon är chef för den landstingsanställda 
sjukvårdspersonalen och att en person från socialtjänsten är chef för hela enheten. Den 
personal från kommunen som hör till förortsmottagningen arbetar med behandlingskontakter i 
öppenvård. Därutöver har kommunen en utredande missbruksenhet i andra lokaler och även 
en gruppverksamhet i öppenvård. Varannan vecka samlas alla dessa enheter för behandlings- 
och remisskonferenser. Även om samverkan ibland kan vara problematisk och mötena tar 
mycket tid tycker chef C att det är positivt att de olika personalkategorierna arbetar så nära 
varandra eftersom det gynnar klienterna. 

Chef C säger att den information om verksamheten som efterfrågas av landstingets 
beställare, dvs. ytterst politikerna, handlar alltid om kvantitativa mått på prestationer, s.k. 
pinnar. Hon skulle önska att större intresse fanns för hur verksamheten fungerar, hur 
patienterna fungerar, vad en beroendesjukdom är och även intresse att lära sig om t.ex. 
motivation. De direktiv som styr verksamheten anser hon endast handlar om hur mycket som 
skall presteras utifrån patientunderlaget och antal anställda. Det finns instrument för att mäta 
att de angivna kvoterna är uppfyllda. Chef C tycker att det finns ett glapp i förhållandet 
mellan dessa direktiv och hur verksamheten med patienterna ser ut och hur personalen skall få 
ihop det. Hon säger: 
 

– Kvantitet säger inte allt om hur vården bedrivs, hur många patienter per dag vi träffar. 
För jag menar, det kommer en patient och registrerar sig och då blir det en pinne. Sedan 
är det ju massor av andra olika saker som vi ska förbättra och fila på och titta på. Vi 
registrerar även alla telefonsamtal. Det handlar ju om att få upp pinnarna så att 
beställarna blir nöjda. Alltså vi måste liksom bevisa allt vi gör för att det ska bli en pinne 
och för att det ska bli resultat. Det är väldigt resultatinriktat och det är klart att det 
handlar om pengar. Det kanske inte säger så mycket om hur resultatet faktiskt blir och 
hur de här individerna blir nyktra och drogfria. 

 

Arbetsledning och personal 
 

Chef C:s arbetsuppgifter innehåller, förutom arbetsledning för sjuksköterskorna på 
mottagningen, också patientkontakter och ett som hon tycker betungande administrativt 
ansvar. Hon har fått veta att den del av hennes arbetstid som är beräknad för administrativa 
uppgifter uppgår till 25 % av en heltid men hon tycker personligen att denna del av arbetet tar 
betydligt mer tid. Förutom att det administrativa arbetet tar mycket tid tycker chef C att alltför 
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många parter är inblandade med varje klient och att det är svårt att få samverkan att fungera 
med alla som är inblandade från andra enheter. Det är många olika önskemål som skall 
pareras. I övrigt tycker hon inte att det finns några särskilda svårigheter med att vara 
arbetsledare inom vården av missbrukare. 

Ett område chef C nämner att hon skulle behöva höja sin kompetens inom är knutet till det 
administrativa arbetet och handlar om budgetansvaret. Hon tycker att hon skulle behöva bli 
bättre på att läsa pivottabeller, som är ett sätt att hantera stora datamängder t.ex. för 
budgeteringsändamål. ”Åh andra sidan”, säger hon, ”finns det personer att rådfråga. Jag är ju 
sjuksköterska. Jag är inte ekonom.”  

Den självständighet chef C beskriver för sjuksköterskornas del är begränsad till att boka 
tider med patienterna. Den eventuella medicin som patienterna skall få skriver läkarna ut. Allt 
personalen gör måste dock förankras hos chef C, om sjuksköterskorna t.ex. vill att en patient 
skall lämna urinprov. Chef C anser inte att personalen behöver fler kompetenshöjande 
utbildningar. Givetvis tycker hon att utbildning i MI och återfallsprevention är bra men 
framförallt anser hon att det är erfarenhet som behövs för att kunna använda sig själv som 
arbetsinstrument. 
 

Evidensbaserat arbete, uppföljning och klientinflytande 
 

Chef C ställer sig skeptisk till tanken på evidensbaserat arbete i missbrukar-/beroendevården. 
Hon är medveten om att det numera är A och O och att andra än de evidensbaserade 
metoderna inte skall användas. Hon anser emellertid att det finns metoder som inte är 
evidensbaserade och som det finns bevis för att de fungerar, som t.ex. öronakupunktur. Hon 
vet att öronakupunktur inte får användas men berättar att den används i alla fall vid 
förortsmottagningen eftersom deras erfarenhet är att den fungerar. Trots sina invändningar 
mot evidensbaserade metoder är hon positiv till Socialstyrelsens nationella riktlinjer eftersom 
de skapar en gemensam grund för samverkan mellan de olika vårdaktörerna. 

På planeringsdagar får personalen del av nya forskningsrön och vid dessa tillfällen har 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer diskuterats. Frågor om ny forskning och vad som är 
beprövad erfarenhet kan ibland också dyka upp på behandlings- och remisskonferenser. Även 
på kafferaster pratar man med varandra om sådana saker. Chef C anser att det är vars och ens 
ansvar att sätta sig in i forskningsresultat men tillägger att tiden är ytterst begränsad för detta i 
det dagliga arbetet. Hon har heller inte hört någon av personalen uttrycka att de skulle vilja 
har mer tid för detta. 

Den dokumentation som förs över patienterna är PVS-registrering, som är ett datasystem 
för patientregistrering som bl.a. möjliggör kvantitativa sammanställningar av problembilder. I 
PVS:en skall så småningom ingå diagnoser och vårdplaner men dit har mottagningen ännu 
inte nått, säger chef C. Hon säger att de är ålagda att göra planeringar med uppföljningar och 
att det har fungerat med subutexpatienterna, som utgör en mindre del av patientgruppen. 
Anledningen att det har fungerat med dessa patienter är att det finns tydliga riktlinjer från 
Socialstyrelsen att det måste göras uppföljningar av denna patientgrupp. Chef C är medveten 
om att rutinerna för att skriva vårdplaner och göra uppföljningar behöver förbättras och säger: 
 

– Skälet till att det inte görs skulle jag nog vilja säga är tidsbrist. Det är en del men också 
att de här klienterna som vi har, de är inte som nyktra drogfria patienter någon 
annanstans. Det är kanske personer som kommer en gång och sedan inte mer. Vi 
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bestämmer att vi ska göra det och det och patienten dyker inte upp.  
 
Chef C har ändå uppfattningen att förortsmottagningen har goda möjligheter att erbjuda 
patienterna det de behöver, som är MI, ibland tolvstegsbehandling och i huvudsak 
samtalskontakter. Många behöver individuella samtalskontakter. Visserligen händer det att de 
inte kan få tid för samtal på en månad. Klienternas möjlighet att påverka sin egen behandling 
går via socialtjänsten eftersom det är där besluten om behandling tas. Chef C säger: 
 

– Vi kan ju ge förslag på vad vi tycker är lämpligt men det är socialtjänsten som beslutar 
vad det ska bli för behandling. Det är inte vår sak att göra här på landstingssidan. Vad vi 
gör på landstingssidan det är just medicinsk behandling och samtalskontakter. 

 

Metadonmottagningen 
 

Organisation och avrapportering 
 

Metadonmottagningen är en av fem liknande mottagningar inom Beroendecentrum 
Stockholm. Chef D berättar att patienternas behandling är uppdelad i fyra olika faser beroende 
på hur länge de har varit i behandling. Den första fasen är för dem som är nyinställda på 
metadon, den andra för dem som har varit med ett tag, den tredje för dem som har varit med 
väldigt länge och slutligen den fjärde fasen för dem som är återrehabiliterade, har arbete eller 
studier och inget sidomissbruk de senaste två åren. I den fjärde fasen kommer patienterna på 
besök kanske en gång per månad. Det är bara under de tre första faserna som patienterna går 
på metadonmottagningen. I den fjärde fasen går de på en separat mottagning som kallas 
Funkis. 

Mottagningens arbete under den första fasen går ut på att patienterna först skall bli väl 
inställda på sin metadondos, knyta kontakt med kontaktpersoner och få tillit för dem, förstå 
vad man har gett sig in på och få veta sina rättigheter. Under den andra fasen arbetar 
personalen mer intensivt med att knyta kontakter med olika vårdgivare, som tandläkare, 
infektionsklinik och eventuellt påbörja en psykiatrisk utredning beroende på patientens 
psykiska stabilitet. Det primära är hela tiden att undvika återfall och sidomissbruk. Under den 
tredje fasen har många av patienterna kommit igång med arbete och går glesare på 
mottagningen, kanske en gång per vecka. I övrigt sköter de sig i stort sett själva.  

Chef D berättar att organisationen tidigare var något annorlunda uppbyggd. Då följdes 
patienterna åt under de olika faserna. Det hade vissa fördelar. Det var möjligt att ha 
gruppsittningar, bjuda in föreläsare och försöka skapa samma grundinställning hos alla. 
Problemet var att det kunde bli väldigt intensivt att ha tio nyinställda patienter i en grupp och 
tillgodose allas olika individuella behov. Därför förs numera patienterna direkt över till sina 
reguljära team på någon av de fem olika mottagningarna och särskild personal tar hand om de 
nyinställda i mindre grupper. Chef D är nöjd med hur den nuvarande organisationen fungerar 
och känner inte till några planer på att förändra uppläggningen. Hon säger: 
 

– Det fungerar ju bra så att tvärtom utvecklar man metoderna mer och mer för att försöka 
hitta det som är optimalt för de här patienterna. Man försöker hitta olika, i verksamheten 
ingår 520 personer och det är 520 olika viljor, så man försöker väl anpassa det 
individuellt så att man ska kunna erbjuda så mycket som möjligt till så många som 
möjligt. 
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Det är Socialstyrelsens föreskrifter för metadon- och subutexpatienter som reglerar 
verksamheten. Det uppdrag som är styrande är att patienterna skall återrehabiliteras. Därför 
anser hon att det är viktigt att programmen förblir intakta och att politikerna inte lättar på den 
begränsning av metadontillgången som nu finns. Det är när man börjar med metadon som 
problemen kommer, säger hon. Det är då man behöver professionell hjälp för att ha möjlighet 
att återrehabiliteras. Chef D känner trygghet med att hennes närmaste chef, sektionschefen, 
delar hennes syn på arbetet och vilket uppdraget är och hon känner att hon får det stöd hon 
behöver uppifrån. Hon tycker att hon har en välinformerad chef som ger trygghet och stöd i 
arbetet och att detta smittar av sig i hela organisationen, så att hon själv förmår att ge 
personalen det stöd och den feedback de behöver i sitt arbete. Hon anser därför inte att det 
finns något som sektionschefen skulle behöva har mer information om.  

Den information som efterfrågas från politiskt håll är verksamhetsplanerna. Där kan 
politikerna följa verksamheten från år till år och se besöksstatistiken, säger chef D. ”Det är väl 
det som ligger till grund för vår budget,” tror hon. Det händer ganska ofta att politiker gör 
besök på mottagningen och personalen berättar då om verksamheten. Chef D tycker att 
politikerna håller sig informerade och anser inte att det finns något mer om verksamheten som 
de behöver veta som inte kommer fram i de kontakter som finns. Lite mer pengar skulle hon 
trots allt vilja ha till verksamheten. 
 

Arbetsledning och personal 
 

Chef D anser att hennes viktigaste arbetsuppgift är att stötta både personal och klienter när det 
blir meningsskiljaktigheter, att helt enkelt finnas till hands på mottagningen. De svårigheter 
hon nämner med att vara arbetsledare inom vården av missbrukare är att det alltid händer 
något. Patientgruppen är ganska stark. Många har svåra problem med långvarigt missbruk 
bakom sig. Många har också dubbeldiagnoser, dvs. både missbruk och psykisk diagnos. 
Därför, säger hon, är det så viktigt att personalen är professionell och står ut med att ibland bli 
ratad och ibland upphöjd till skyarna. Det svåraste och viktigaste som hon ägnar mycket tid åt 
är att prata med personalen om, att inte tro att man är en jätteduktig behandlare för att 
patienten är drogfri, eftersom det innebär att man är en dålig behandlare om patienten tar ett 
återfall.  

På frågan om sitt behov av kompetenshöjning svarar chef D, att höja sin kompetens kan 
man ju alltid göra men hon tycker trots arbetets svårigheter inte att hon har något särskilt 
behov av detta. Personalens behov av kompetenshöjning kan gälla olika saker, som t.ex. om 
man har misshandlade kvinnor på mottagningen. Då kan personalen vara i behov av mer kött 
på benen inom just det området så att de kan ge bättre hjälp till dessa patienter.  

Chef D bedömer att personalens självständighet i arbetet är ganska stor. Varje patient har 
två kontaktpersoner som arbetar i par. Var och en har 15-16 patienter. De arbetar intensivt 
med patienterna och har kontinuerliga möten där man pratar om allt och fattar en mängd 
beslut. Eftersom varje patient också har en socialsekreterare arbetar kontaktpersonerna i nära 
samarbete med socialtjänsten och gör tillsammans med dessa upp vårdplaner som 
kontinuerligt revideras. De gemensamma besluten, där doktorn och chef D tillsammans med 
vårdparet fattar beslut, handlar om ifall det skall införas några större förändringar i 
patienternas rutiner på mottagningen och om de skall få ledighet. Om sådana beslut går emot 
patientens önskan kan det vara skönt att som kontaktperson kunna hänvisa till en annan 
instans, anser chef D. Beslut om patienterna skall skrivas ut ur programmet fattas vid separata 
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behandlingskonferenser i ett annat forum, utanför mottagningen och med andra personer 
inblandade. 
 

Evidensbaserat arbete, uppföljning och klientinflytande 
 

Enligt chef D innebär evidensbaserat arbete inom missbrukar/-beroendevården att det är ett 
målmedvetet och framåtsyftande arbete grundat på att man vet att vissa metoder har effekt för 
att hjälpa människor att bli drogfria. Det skall finnas forskning som visar det. Det räcker inte 
med att man tror att vissa metoder har effekt. Mottagningen försöker arbeta evidensbaserat 
och följa de metoder som är godkända, som t.ex. MI och tolvstegsbehandling. Chef D säger 
att det inte utesluter att det finns andra goda idéer som det kan hända att man prövar. De kan 
ju bli evidensbaserade så småningom, även om de inte är det just nu, säger hon. 

Hon bedömer personalens förutsättningar att ta del av forskningsresultat som goda 
eftersom de kan gå in på Beroendecentrums hemsida där det mesta finns. På kliniken sker 
mycket forskning och på mottagningen är personalen à jour med vad som händer eftersom 
mottagningen deltar i några olika forskningsprojekt. Hon anser också att personalen har goda 
förutsättningar att ta del av varandras beprövade erfarenhet genom att de på policymöten 
brukar delge varandra sina erfarenheter. De interna handledarna har också stor betydelse i 
sammanhanget. Av och till händer det att personalen handleder varandra på de olika 
mottagningarna i olika krissituationer. Chef D tycker därför att man ibland i onödan söker 
efter kompetens utifrån. 

Chef D berättar vidare att mottagningen gör regelbundna och täta uppföljningar av 
patienterna. När de skrivs in görs en vårdplan med socialtjänsten med övergripande mål och 
delmål. Vårdplanen revideras sedan hela tiden kontinuerligt. De uppföljningar som görs visar 
att patienterna i regel följer vårdplanen. Avvikelser kan förekomma men de följs alltid upp 
och diskuteras. Chef D beskriver hur det kan gå till:  
 

– I de allra flesta fall visar de [vårdplanerna] att patienten följer den plan som är lagd. 
Ibland kan det visa sig att patienterna inte gör det och då kanske man måste ta sig en 
funderare: ”Ställer vi för höga krav, är det så att vi har för höga ambitioner mot vad 
patienten har?” Då får man backa ett steg och liksom resonera om det igen. Det kanske 
visar sig att den här patienten ser väldigt begåvad ut och kan föra sig väldigt bra men där 
det visar sig att det kanske fattas en massa färdigheter. Man kanske träffar vår psykolog. 
Man kanske gör något slags test och ser att ”oj, den här patienten kunde varken läsa eller 
skriva”. Då har man förstått att då har man lagt ribban för högt. 

 
Inte bara vårdplanerna utan också själva verksamheten följs kontinuerligt upp. Det sker 
genom patientenkäter, genom Socialstyrelsens granskningar att mottagningen gör det den 
skall och genom granskningar av landstinget beställarkontor. Chef D vet inget annat än att 
dessa uppföljningar visar att mottagningen gör det den säger att den skall göra.  

Chef D bedömer att patienterna har goda möjligheter att påverka sin egen behandling, 
förutsatt att de inte kommer och säger: ”Jag vill ha metadon och samtidigt droga. Jag vill inte 
ha någon sysselsättning. Jag vill ha socialbidrag och jag vill leva ett vagabonderande liv.” Det 
är i så fall något man får sätta sig ned och diskutera med patienterna och fråga: ”Är det du 
håller på med rehabilitering eller kan du göra något annat i stället?” Chef D har dock inte varit 
med om att någon har inställningen: ”Jag skall fortsätta droga.” Hon säger att alla som 
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kommer till mottagningen vill förändra sina liv men att det naturligtvis är svårt och tar väldigt 
lång tid och sker med små steg i taget. Det patienterna har svårt att påverka i sin behandling är 
den metadondos de får. Här kan de ha en egen uppfattning. Men den medicinska 
behandlingen är det doktorn som avgör efter vad blodproverna visar. Det kan inte chef D eller 
någon annan i personalen påverka. Förutom metadondoseringen anser chef D att patienterna 
har stora möjligheter att påverka sin behandling. 

Sammanfattningsvis tycks chefssjuksköterskorna vid förortsmottagningen respektive 
metadonmottagningen ha motsatta förhållningssätt till sitt arbete. Utifrån de frågor som har 
ställts till dem framträder inte bilden av att ökad kunskap om evidensbaserade metoder skulle 
minska denna skillnad. Ingen av dem upplever heller att mer utbildning i dessa metoder skulle 
behövas. De har ett pragmatiskt synsätt på evidensbaserade metoder och på de nationella 
riktlinjerna. De känner till dem väl och låter dem påverka arbetet på ett sådant sätt som de 
anser användbart för verksamheten, inte som en regelbok. Skillnaden mellan de två 
mottagningarna handlar snarare om vad som definieras som den primära arbetsuppgiften i 
förhållande till patienterna. Hur denna arbetsuppgift definieras sker i ett samspel mellan den 
personal som arbetar med de direkta klientkontakterna och de överordnade chefsnivåerna, 
vilket i sin tur är avgörande för vårdkontakternas längd och intensitet. Genom chef C’s 
redogörelse av sin arbetssituation framträder att hennes möjligheter att hjälpa patienterna med 
annat än medicinsk behandling och glesa samtalskontakter är ytterligt begränsad. Chef C 
beskriver sitt arbete vid förortsmottagningen som överbelastat av administrativa uppgifter 
kopplade till budget, dessutom tidspressat och i förhållande till patienterna avgränsat till att 
hjälpa dem med en specificerad del av deras problem. Den information om verksamheten som 
efterfrågas från högre organisatorisk nivå är genomgående budgetredovisningar. Trots att 
mottagningen är ålagd att göra vårdplaner och uppföljningar för alla patienter hinner man inte 
göra det annat än för subutexpatienterna, vilket beror på Socialstyrelsens redovisningskrav för 
denna patientgrupp. Chef D beskriver också en strikt reglerad verksamhet med uppgiften att 
dela ut metadon till opiatberoende patienter. Den stora skillnaden är att organisationen också 
har ålagts och åtagit sig uppgiften att skapa tillit och kontakt med patienterna för att kunna få 
möjlighet att hjälpa dem med alla de olika problem i livet som överskuggats av missbruket för 
att på det sättet kunna hjälpa dem att undvika återfall i missbruk. 
 

Frivården 
 

Organisation och avrapportering 
 

Arbetet med de missbrukande klienterna är organiserat en aning olika vid frivården Mitt och 
vid frivården Stockholm. Chef E vid frivården Mitt berättar att det sker en uppdelning initialt 
redan vid personutredningen utifrån om det finns misstanke om att en klient har 
missbruksproblem. Dessa klienter får träffa särskilda personutredare. Vissa personutredare 
träffar dem som har alkoholmissbruk och andra dem som har narkotikamissbruk. Tanken är 
att de som gör personutredningen skall vara samma personer som leder något av de program 
som klienten kommer att delta i. Programmen är inriktade mot olika typer av problem, som 
t.ex. Prime for Life, som är ett rattfylleriprogram, och PRISM som är ett 
drogmissbruksprogram. Trots denna uppdelning kommer givetvis alla handläggare i kontakt 
med missbruksproblem eftersom det är så många av klienterna som har dessa problem, säger 
chef E.  

Chef F berättar att frivården i Stockholm är på väg att införa samma organisation som vid 
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frivården Mitt men att handläggarna för närvarande är uppdelade på olika team som klienterna 
fördelas till beroende på vilka problem som framkommit i personutredningen, som t.ex. 
narkotikaproblem, alkoholproblem och psykiska problem. Av chef F framkommer att alla 
handläggare också vid frivård Stockholm på ett eller annat sätt arbetar med missbruk. 

Under 2004/05 genomfördes en omfattande omorganisation som innebar att frivården blev 
indelad i regioner i stället för som tidigare lokala myndigheter. Samtidigt fick handläggarna 
alltmer specialiserade uppgifter i olika team, från att tidigare ha varit mer av generalister. 
Både i frivård Mitt och frivård Stockholm har personalen haft blandade synpunkter på 
förändringen. Den positiva sidan är att ökad specialisering medför ökad skicklighet, t.ex. i att 
leda ett program. Den negativa sidan är en ökad betoning av att nå upp till kvantitativa 
resultatmål. Från regionkontoret beslutas att ett i förväg definierat antal klienter skall 
genomgå ett visst antal program. Detta rapporteras månadsvis och följs upp halvårsvis, vilket 
gör personalen ständigt medveten om hur man ligger till i förhållande till de uppsatta 
prestationsmålen. Stundtals har det varit omfattande kritik bland personalen som skall utföra 
uppdragen. Chef F säger: 
 

– De tycker att det bara handlar om att uppfylla en siffra, att man skall kunna säga att nu 
har vi haft 20 klienter i det här programmet men ingenting om hur programmet blev och 
vad som har hänt med de här personerna. 

 
Även chef E anser att det sedan omorganisationen på kort tid har regnat ner uppdrag från 
regionkontoret med sådant som skall uppfyllas och att personalen har upplevt det betungande. 
Båda beskriver en hierarkiskt strukturerad organisation. I toppen finns justitieministern som 
anger kriminalvårdens politiska mål och en generaldirektör som specificerar dessa mål till 
konkret verksamhet. Där under finns regionerna med var sin regionchef som anger hur målen 
skall formuleras till uppdrag som de lokala frivårdsenheterna skall utföra. Chef E säger:  
 

– Det är ju väldigt mycket ständigt för oss att redovisa. För oss handlar det om allt från 
ärendemängd, självklart hur det flukturerar, hur många personutredningar, hur många 
klienter.[…] Det är ganska mycket kopplat till program. Hur många programtimmar gör 
vi, kommer vi till målen, uppdragen? Det är väldigt styrt i procent hur många, t.ex. varje 
klient som har övervakning ska ha en lekmannaövervakare och där har vi liksom en 
procentsats för det. Det redovisar vi månadsvis för hur det ser ut, de siffrorna. Det är ju 
en stor skillnad på de år jag har varit här, att allting är mycket mer, alltså att vi redovisar 
månadsvis saker som vi tidigare inte alls har gjort. 

 
Andra delar av den förändring mot tydligare direktiv som skett ser de två cheferna mer 
positivt på. Ett exempel är att det har blivit ett krav att alla klienter skall ha en 
verkställighetsplanering om vad innehållet i övervakningen skall vara och att den skall vara 
nedskriven och inlagd i ett särskilt datasystem. Det kunde tidigare hända att 
verkställighetsplanen bara fanns i huvudet på handläggaren. När det är nedskrivet blir det inte 
bara tydligare för klienten det är en rättssäkerhetsfråga också, säger chef F. 

För båda cheferna är det viktigt att i kommunikationen uppåt i organisationen försöka få 
gehör för den resurstilldelning i form av personal som är nödvändig för att kunna genomföra 
alla de program som förväntas. I den diskussionen måste man ha på fötterna i form av siffror 
om ärendemängd, säger chef E. Vad gäller utbildningar anser båda att deras respektive 
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enheter är väl tillgodosedda. Chef F säger:  
 

– Alltså, om man säger utbildningsmässigt sett så har det ju varit väldigt frikostigt. Man 
får gå de programutbildningar som, jag ska inte säga ”som man vill”, man ska ju vara 
lämplig för att vara programledare också men om man endast är det så får man utbilda 
sig i programmen. Så det sitter inte i det. Sedan är det väl ganska högt ställda mål hur 
många program man ska köra på enheten under ett år. Det är ju människor. De vill inte 
alltid gå hela programmen eller så tar de återfall. 

 

Arbetsledning och personal 
 

Både chef E och F lyfter fram att de har fått kompetenshöjande utbildningar och att de inte 
uppfattar några särskilda arbetsledningsproblem. De tycker också att arbetet inom den egna 
enheten fungerar utmärkt, att personalen har gemensamma värderingar och delar 
kriminalvårdens syn på missbruk. Personalen är också välutbildad och motiverad för sina 
uppgifter och personalomsättningen är låg. De ser därför inget särskilt behov av 
kompetenshöjning vare sig för personalens del eller för egen del. Vad båda däremot ger starkt 
uttryck för som ett permanent problem som delvis är knutet till deras arbetsledarroll handlar 
om samarbetet med andra organisationer, framför allt landstinget, dvs. psykiatrin och 
beroendevården. Chef E säger: 
 

– Jag förstår ju med mitt förnuft deras dilemma, dvs. de är väldigt få. De har ju skurit ner 
så otroligt mycket av sin verksamhet och ska ta emot alla klienter, eller för dem är de 
patienter. För oss blir det ju när vi skriver remisser dit, det får man ju oftast höra från 
handläggarna, så får vi ju vänta väldigt, väldigt långa tider. Man får oftast inte tag på 
dem. Det är mycket sådana här ADHD-utredningar. Det kan ju dröja flera år. Alltså, det 
är sådana problem som vi hamnar i. 

 
Även chef F ser samverkan med beroendemottagningarna och också socialtjänsten som det 
största problemet med att leda arbetet med missbrukare. Hon anser att problemet är särskilt 
påtagligt i samarbetet med beroendemottagningarna eftersom de poängterar frivilligheten i 
kontakten. Detta kommer i konflikt med att vara dömd till skyddstillsyn, där klienterna kan ha 
vissa föreskrifter. Beroendemottagningarna anser att klienterna inte är tillräckligt motiverade 
medan frivården anser att beroendemottagningarna inte anstränger sig tillräckligt för att få 
klienterna mer motiverade, säger chef F. 

Både chef E och F beskriver handläggarnas arbete som självständigt inom de givna 
ramarna. Även om de anser att arbetet har blivit mer styrt med ökade administrativa uppgifter 
under de senaste åren, betonar de ändå att frivårdsinspektörsrollen är självständig t.ex. i 
arbetet med personutredningen och i kontakterna med andra myndigheter om vilken typ av 
insats som är lämplig. De goda utbildningsmöjligheterna och arbetets självständighet tror de 
är en bidragande anledning till den låga personalomsättningen.  
 

Evidensbaserat arbete, uppföljning och klientinflytande 
 

Chef E och F har snarlika uppfattningar om vad evidensbaserat arbete med missbrukare 
innebär och om den egna organisationens möjligheter att arbeta evidensbaserat. Chef E säger 
att det innebär att man skall kunna mäta, följa upp och påvisa att en viss behandlingsmetod 

 56



ger resultat. Hon säger att detta arbetssätt har påbörjats och att det har inneburit en stor 
förändring och uppstyrning av programverksamhet. De flesta program kommer från USA och 
Kanada och med dem följer en omfattande certifieringsprocess. Varje samtal och 
programserie filmas för att man skall få feedback och godkännande. Likaså skall alla frågor 
klienterna svarar på i screeninginstrumenten redovisas vidare för att analyseras. Hon ser 
denna förändring som mycket positiv. Chef F:s bild av vad evidensbaserat arbete med 
missbrukare innebär är att följa det som forskningen bevisar fungerar mot återfall i missbruk 
eller brott på en stor population till skillnad från vad man tycker är bra efter egen erfarenhet. 
Hon anser därför att det är viktigt att följa det som visat sig ha mätbara effekter och att inte 
använda hemsnickrade program. 

De hinder båda cheferna uppfattar som finns för att arbeta evidensbaserat inom frivården 
är att en stor del av personalen i många år har arbetat på ett visst sätt. För dessa personer är 
det inte alldeles lätt att plötsligt ställa om och börja arbeta manualbaserat. Chef E säger:   
 

– Så fungerar inte människan. Där har ju vi en hel del att jobba med eftersom vi hamnar 
lätt i det här att då är det bara det som är värt något, alltså det som vi kan visa i pinnar 
och procent och det är det som är värt någonting och inte allt det här andra 
motivationsarbetet eller vad det nu kan vara, alltså att handläggarna har motiverande 
samtal varenda gång de träffar klienten mer eller mindre och försöker hitta lösningar. Det 
är ett problem för oss att basverksamheten eller det här vanliga arbetet inte får den 
feedback som det kräver. Det är väl mer det. Annars så erbjuds ju personalen som sagt 
möjligheter till utbildningar i programmen. 

 
Chef F:s bild är också att det inom frivården finns goda förutsättningar att arbeta 
evidensbaserat eftersom kriminalvårdens ledning tydligt och strikt betonar att de metoder som 
inte är evidensbaserade inte skall användas. De hinder som finns, anser hon liksom chef E, 
snarast är att en del av personalen inte håller med forskningen och inte tycker att det känns bra 
att arbeta med dessa metoder. Ett exempel hon ger är ett kortare program som heter BSF 
(beteende-samtal-förändring), som är MI-baserat. Några bland personalen känner sig inte 
bekväma med att ändra samtalsmetodik från hur de har gjort tidigare till att prata på det sätt 
man skall göra i BSF. Hon ser emellertid detta som normala hinder som alltid finns när en 
organisation förändras. 

Några uppföljningar inom kriminalvården av hur programverksamheten fungerar känner 
de två cheferna inte till. Chef E undrar över på vilket sätt programmen har effekt. Ännu har 
ingen återkoppling av resultat skett. Hon är även fundersam över vilken effekt miljöterapi och 
tolvsteg egentligen har, som är de dominerande inslagen i den behandling klienterna hänvisas 
till. Chef F bekräftar att uppföljningar av programverksamhetens resultat inte är gjorda. De 
uppföljningar som finns sker i samband med att verkställighetsplanen avslutas, då hand-
läggaren jämför hur den enskilde klienten har lyckats i förhållande till de mål som sattes upp 
vid övervakningens inledning. I övrigt finns ännu inga uppföljningar annat än att 
huvudkontoret kontrollerar mot Brottsregistret hur många klienter som återfaller i brott.  

Båda cheferna anser att klienterna har möjligheter att påverka sin behandling inom de 
ramar som finns. I sina svar visar de att dessa ramar innebär en stark begränsning. Chef E 
säger att man så långt möjligt vinnlägger sig om att försöka matcha för att hitta något som 
skall kunna passa den enskilde klienten. Oftast sker detta i samarbete med socialtjänsten. 
Nästan all behandling som både kriminalvården och socialtjänsten har ramavtal med är 
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emellertid behandling i tolvsteg. Chef F anser att klienterna har möjlighet att påverka sin vård 
om de visar insikt om problemet och uttrycker att de vill ha hjälp med det, eftersom de då kan 
få en annan typ av insatser och program än om de förnekar problem. Hon anser att man på så 
vis kan säga att klienten påverkar vilken typ av insatser det kan bli fråga om. Övervakningen 
har på det sättet ett innehåll som klienten kan påverka. Om klienten däremot nekar till 
problem och om någon verkligen inte vill, då blir de inte tvingade. Chef F säger:  
 

– Om de säger: ”Jag har provat detta och det hjälpte inte. Jag vill inte gå något 
överhuvudtaget.” Då handlar det mer om MI-samtal, att försöka öka motivationen till att 
våga ta steget och prova något igen. Man styr det efter vad klienten säger och hur de ser 
på sitt eget problem. […] Men samtidig, till exempel om man är dömd till att man ska ha 
en typ av behandling, antingen om man har kontraktsvård eller om man har föreskrift, i 
det läget kan de inte börja missköta det eller komma på att de inte vill, för då blir det 
konsekvenser som de inte kan påverka. 
 

Sammanfattningsvis är det en likartad bild av frivårdens verksamhet som de två cheferna ger. 
De beskriver en starkt centraliserad organisation med tydligt angivna arbetsuppgifter och 
resultatmål som månadsvis avrapporteras i kvantifierad form. Möjligheterna att gå utbildning 
för att leda olika program har varit frikostig men de uttrycker tveksamhet till hur innehållet i 
programverksamheten blir och beklagar att denna aspekt inte efterfrågas i resultat-
redovisningarna. De uppföljningar som finns är än så länge uteslutande av att de kortsiktiga 
resultatmålen nås, ingenting om vad programmens resultat blir i form av rehabilitering. I en 
jämförelse med tidigare ordning framhåller dock båda programverksamheten och betoningen 
av att arbetet skall vara evidensbaserat som ett framsteg. De lyfter särskilt fram att det numera 
är ett oeftergivligt krav att en planering för klienternas övervakning skall finnas i skriftlig 
form. De problem de anser finns i att leda arbetet är framförallt i samarbetet med andra 
organisationer och då särskilt med landstingets organisationer. Det handlar om orimligt långa 
väntetider för psykiatrisk diagnostisering eller beroendevårdens betoning av frivillighet i 
patientkontakten.  
 

LVM-vården 
 

Organisation och avrapportering 
 

De två cheferna berättar, var och en i något olika ordalag, om LVM-institutionernas likartade 
organisatoriska uppbyggnad sedan SiS (Statens institutionsstyrelse) startade 1994. Varje 
institution har institutionschef, biträdande institutionschef, avdelningsföreståndare, biträdande 
avdelningsföreståndare, behandlingssekreterare, behandlingsassistenter, personalsekreterare, 
ekonomihandläggare, sjuksköterskor och kökspersonal. Institutionerna har möjlighet att lägga 
in lite specialuppgifter i de olika befattningarna beroende på om personalen har viss 
kompetens, t.ex. om några har utbildning i återfallsprevention. Den yttre praktiskt betingade 
ramen för arbetet med klienterna är också likartad. Det handlar om väckning, hygien, 
måltider, möjlighet att uträtta personliga ärenden, åka till tandläkare m.m. Det krävs därför 
personal som kan köra bilar och bussar och ta klienter med sig på olika göromål.  

Gemensamt för de två institutionerna är det betydande inslaget av sjukvårdande och 
habiliterande insatser, som de båda cheferna anger som ett uppdrag som egentligen är ett 
landstingsansvar. Båda institutionerna har klienter med hög medelålder och med stora 

 58



omvårdnadsbehov. Klienterna har en omfattande somatisk och psykisk sidoproblematik, 
förutom grav problematik med alkohol och droger. Många är i ytterst dåligt skick både fysiskt 
och psykiskt vid intagningen. Eftersom omvårdnadsbehoven i många fall är permanenta 
efterfrågar både chef G och H bättre samordning med socialtjänst och psykiatri för att få 
åtminstone ett basalt omhändertagande i hemkommunen att fungera. 

Själva innehållet i vården tycker både chef G och H att de i stort sett är fria att utforma. 
Det som styr vårdinnehållet är ytterst att kommunerna vill återkomma med önskemål om 
placeringar så att institutionerna därigenom får vårdintäkter. Varje år redovisas i 
verksamhetsplanen hur institutionerna planerar att lägga upp verksamheten för kommande år 
och det brukar vanligtvis SiS’ huvudkontor inte ha synpunkter på. Chef H efterfrågar en 
annan dialog mellan å ena sidan kommunerna och kommunförbundet och å andra sidan SiS’ 
ledning för att åstadkomma en mer långsiktig planering av SiS’ vårdutbud så att det motsvarar 
kommunernas efterfrågan. Chef H anser att de synpunkter som ibland kommer från SiS’ 
ledning kan bli ad hoc-mässiga och ger ett exempel. Någon från SiS’ ledning hade varit på 
socialdepartementet och plötsligt var hemlöshet en viktig fråga för SiS-institutionerna utan att 
det föregåtts av diskussion om det är möjligt för institutionerna att lösa ett sådant uppdrag.  

Den avrapportering som krävs av SiS’ ledning handlar om ekonomi i balans, 
miljöanpassning, antal avgiftningar, antal försöksutskrivningar, förekomst av droger på 
institutionen samt olika avvikelser och incidenter. Båda cheferna klagar över att SiS är 
byråkratiskt och att det hela tiden är en mängd blanketter att fylla i som kvantitativt mäter vad 
institutionerna ägnar sig åt.  

Information som borde efterfrågas från SiS-ledning anser chef G vara mer grundläggande 
kunskaper om klientgruppens faktiska vårdbehov, sådant som inte bara handlar om ifall 
målgruppen håller på att förändras, om man skulle behöva knyta en psykiater till 
verksamheten eller liknande. Chef H är inne på snarlika tankegångar och säger att hon skulle 
önska att SiS’ ledning frågade mer efter klienternas livssituation. 
 

– Jag kan tycka att i de ibland kanske inte förstår den här mångfacetterade 
problematiken. Det är inte bara missbruk som klienterna har problem med utan de har 
problem med i stort sett varje livsområde som finns, kroppsligen, sjukvård, socialt, både 
hårddata som lägenhet och försörjning men även att de saknar familj, nätverk, 
kontaktmöjligheter. De har liksom ingen förankring överhuvudtaget. De kan ha barn som 
är omhändertagna och barn som är utvecklingsstörda. De skulle behöva hur mycket stöd 
som helst i sin livssituation. Därför är det ett mycket svårare jobb än att bara se till 
missbruk och vilka missbruksmetoder som ska tillämpas. Det är så mycket annat med de 
här klienterna. 

 

Chef G bedömer att hennes institution har gått bra ekonomiskt eftersom den tar emot en grupp 
äldre multisjuka personer med stora omvårdnadsbehov, en grupp som egentligen skulle vara 
mer betjänta av att få denna omvårdnad i sina hemkommuner. Vid intervjun finns det flera 
som har varit på institutionen både fem och tio gånger. Båda cheferna beskriver en situation 
med brist på kontinuitet i hemkommunerna, ständigt nya befattningshavare i ett slitsamt och 
tungt vårdområde med låg status. Chef H säger: 
 

– Socialtjänsten är ofta väldigt trött på den här typen av personer. De har haft dem i 10, 
15, 20 år många gånger och det har varit en radda av misslyckanden[…]. Vi har klienter 
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som kommer för fjärde eller femte gången. Så för socialtjänsten kan det ofta vara en 
negativ handläggningshantering det här med LVM-klienter. De ser inget hopp. De känner 
att klienten misslyckas jämt. 

 

Båda är inne på att klienterna egentligen skulle behöva något annat än vad de tillfälligt kan 
erbjudas genom vård på en LVM-institution. 
 

Arbetsledning och personal 
 

Det största arbetsledningsproblemet som både chef G och H nämner är att få tillräckligt 
kompetent personal med en utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna. Det saknas en 
grundläggande utbildningsnivå som gör att personalen kan ta till sig och i praktiken omsätta 
de vidareutbildningar som erbjuds från SiS. Många bland personalen är äldre med låg 
grundutbildning. Det är därför svårt att få de formella delarna i arbetet att flyta, anser båda 
cheferna. Chef G säger:  
 

– Personalen är fantastisk. De vet hur man ska uppnå god omvårdnad. Sedan kommer 
hela den här delen med vårdplanering, behandlingsplanering, dokumentation, sätta mål, 
göra det tillsammans med klienten och socialtjänsten, göra dem konkreta och realistiska, 
följa upp dem, revidera behandlingsplanen, den delen som inte bara sitter i sunt förnuft 
och tyst kunskap, den som behöver formaliseras enligt de krav som finns. Den delen, det 
är det svåraste. 
 

Båda cheferna anser att de behöver höja sin arbetsledande kompetens men på olika sätt. Chef 
G efterfrågar kunskap i kommunikation för att kunna hantera personalkonflikter medan chef 
H efterfrågar kunskap i arbetsrättslagstiftning. Båda beskriver också en tydlig struktur för vad 
olika kategorier av personal har befogenhet att fatta självständiga beslut om. De anser att det 
finns tydliga riktlinjer uppifrån och ned för de arbetsuppgifter som skall utföras.  
 

Evidensbaserat arbete, uppföljning och klientinflytande 
 

De två cheferna har något olika uppfattning om vad evidensbaserat arbete i missbrukarvården 
innebär. Chef H:s bild av evidensbaserat arbete i missbrukarvården är i linje med vad som 
anges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Hon anser att det innebär att använda metoder 
som är framforskade med randomiserade studier och har visat sig fungera i flera 
sammanhang, metoder som skall kunna användas på missbrukare oavsett deras kön och ålder. 
Metoderna skall ha en slags generell giltighet och vara oberoende av relationen mellan 
terapeut och klient. Chef H anser att de metoder som anges i riktlinjerna redan är något som 
tillämpas vid hennes institution. Dessa metoder behöver därför inte implementeras på 
ytterligare något sätt än vad som redan pågår. 

Chef G har ett något mer pragmatiskt synsätt på vad evidensbaserat arbete i 
missbrukarvården innebär. Hon anser att de metoder som anges i riktlinjer är evidensbaserade 
och att de skall användas som en bas i verksamheterna eftersom man annars inte kan göra 
utvärderingar. Hon tycker emellertid att de evidensbaserade metoderna inte får lägga hinder i 
vägen för att gå utanför det som har evidens och pröva något nytt som ännu inte är utvärderat. 
De stora förtjänsterna med Socialstyrelsens nationella riktlinjer anser hon är att de lägger en 
grund för samordning mellan SiS, socialtjänst och landsting: ”Samordning, samordning, för 
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halva priset och dubbla kvalitén,” som hon uttrycker det. 
Genom att intervjua med bedömningsinstrumentet DOK vid inskrivning och utskrivning 

tycker institutionscheferna att de får ett kvitto på klientens egen uppfattning av vården. De 
anser att det har utfallit positivt såtillvida att klienterna varit drogfria under vistelsen. 
Klienterna tycker ofta att den somatiska hälsan förbättrats, att de fått rätt mediciner och 
kanske börjat sova ordentligt. De båda framhåller att det som kvarstår är sådant som LVM 
aldrig kan lösa: socialbidragsberoende, bostadslöshet och ensamhet.  

Övrig uppföljning som sker är inom ramarna för projektet ”ett kontrakt för livet”. 
Innebörden är att kommunerna får sin kostnad för vården rabatterad om de tre månader efter 
utskrivning från LVM-institutionen har ett uppföljande möte tillsammans med SiS och 
klienten och planerar för eftervård under sammanlagt sex månader med uppföljning. Många 
gånger är det emellertid svårt att få tag i klienterna i efterhand. Även om socialtjänsten i 
hemkommunen har fått tag i klienterna är det inte alltid de dyker upp på dessa trepartsmöten. 
Utöver dessa problem är ibland den eftervård klienterna erbjuds inte lämpad för deras behov 
men det har LVM-institutionen inga möjligheter att påverka. Chef H säger: 
  

– Det kan vara så att man använder sig av ett eget hemmaplansalternativ. Det är ett 
populärt utryck idag att använda sig av ett hemmaplansalternativ. Då kan du ha ett 
behandlingshem som har väldigt strikta regler och arbetar efter tolvsteg och så vill de att 
en person ska placeras där som är alltför skadad, som inte klarar den strukturen, som har 
supit sönder sig i abstrakt tankeförmåga och minne och då blir tolvstegsresonemangen 
alldeles för svåra att förstå. Då är det som dömt för ett misslyckande. 

 
Även om det är svårt att få tag i vissa klienter sedan de skrivits ut poängterar båda cheferna att 
”ett kontrakt för livet” har inneburit positiva förändringar. De uppföljningar som är gjorda tre 
månader efter utskrivningen visar en förbättring av hur många som har klarat att hålla sig 
drogfria efter institutionsvistelsen. De ser också i ett längre tillbakablickande perspektiv andra 
positiva förändringar. De tycker att klienterna numera har bättre möjlighet att påverka sin 
vård eftersom betoningen vid varje klients särskilda behov har ökat i och med att man inte 
längre har särskilda program som alla måste följa. 

Sammanfattningsvis berättar de två cheferna om klienter med mycket stora problem inom 
väsentliga livsområden. Båda tycker att den hjälp klienterna egentligen skulle behöva är ett 
helt annat omhändertagande i sina hemkommuner. Vården på en LVM-institution ser de 
enbart som en kortsiktig och tillfällig lösning. De saknar en diskussion om detta mellan SiS’ 
ledning och kommunerna. De två cheferna beskriver, på samma sätt som övriga intervjuade 
chefer, att intresset för verksamheten från överordnade organisatoriska nivåer mindre är 
inriktat på innehållet i vården och mer på att angivna administrativa rutiner följs. Det 
arbetsledningsproblem båda nämner är bristen på grundutbildning hos personalen. De 
bedömer att personalen saknar den nödvändiga kompetensen för att kunna omsätta och i 
praktiken ta till sig de fortbildningar de genom SiS’ försorg får gå i evidensbaserade metoder. 
Deras egna uppfattningar om de nationella riktlinjerna och om evidensbaserade metoder 
återspeglar även de ganska väl det spektra av uppfattningar som finns representerade bland 
andra chefer, att metoderna skall användas, att de också använder dem, att själva talet om 
metoderna i sig är användbart samt att Socialstyrelsens rekommendationer att använda vissa 
evidensbaserade metoder inte hindrar att också andra metoder används. 
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Diskussion och slutsatser 
 

Av den ovanstående genomgången framträder vissa gemensamma och särskiljande drag i de 
fyra organisationerna som påverkar deras möjligheter att använda sig av gemensamma 
riktlinjer i arbetet med klienter/patienter med missbruks-/beroendeproblem. 

Inom Socialtjänsten beskrivs en av budgethänsyn kraftigt kringskuren verksamhet. 
Visserligen har de ledande tjänstemännen ansenlig frihet att utforma innehållet i de insatser 
som erbjuds klienterna. Dessa insatser består dock till övervägande del av kommunens egen 
öppenvård eller i undantagsfall av externa behandlingshemsplaceringar och i så fall vanligtvis 
i enlighet med tolvstegsprinciperna. De två cheferna i socialtjänsten skulle önska att det från 
verksamhetsledningens och politikernas sida fanns ett större intresse för vårdens innehåll, inte 
bara för att budgeten hålls. 

Den bild som tecknas vid förortsmottagningen respektive metadonmottagningen skiljer sig 
diametralt från varandra. Vid förortsmottagningen är de bristande resurserna, de betungande 
administrativa rutinerna och de ekonomiska redovisningskraven ett återkommande ämne. Det 
som efterfrågas av verksamhetsledning och politiker är kvantitativa mått på resultatupp-
fyllelse. Det som i högre grad borde efterfrågas enligt chefssjuksköterskan handlar om 
innehållet i vården och hur patienterna skall kunna få hjälp med sin beroendeproblematik. 
Resursbristen gör att kontakterna med patienterna ofta blir glesa och tillfälliga. Metadon-
mottagningens annorlunda resursmässiga förutsättningar genomsyrar det chefssjuksköterskan 
där har att berätta. Kontakterna med patienterna är täta och långvariga och inriktade på att 
patienterna skall återrehabiliteras. Här framträder inget glapp mellan å ena sidan den vård som 
utförs och å andra sidan det som efterfrågas av organisationens ledning och av politiker. 

Vid frivården är arbetet med de missbrukande klienterna styrt av att kvantitativt 
definierade resultatmål skall uppfyllas och rapporteras varje månad. Det handlar om att ett 
visst antal programtimmar skall fyllas, att ett visst antal kontraktsvårdsdygn skall produceras 
m.m. De två cheferna anser att det är på gränsen att kapaciteten är tillräcklig att genomföra 
alla de program som krävs. De skulle också önska ett större intresse för hur innehållet i 
programmen blir, vad som händer med klienterna och mer feedback för det vardagliga arbetet 
inom frivården, det som handlar om att stötta och motivera klienterna. 

LVM-vårdens organisation är även den hierarkisk med en omfattande och detaljerad 
redovisningsskyldighet, som gäller olika kvantifierbara mått som i liten grad berör innehållet i 
arbetet. Även de två cheferna inom LVM-vården skulle önska att det i organisationens 
ledning fanns större intresse för alla de svårigheter klienterna har och omfattningen av allt det 
stöd de skulle behöva i sin livssituation.  

Det varierar betydligt hur de olika organisationernas chefer beskriver svårigheterna med 
att leda arbetet av vården och behandlingen av missbrukare. Det gemensamma för 
socialtjänsten i den stora kommunen, förortsmottagningen, frivården och LVM-vården är att 
cheferna där anser att det personaladministrativa arbetet och arbetet med de ekonomiska 
redovisningarna tar mycket tid. De två cheferna i LVM-vården och chefen vid förorts-
mottagningen anger behov av kompetenshöjning inom dessa områden.  

Vad som också är återkommande är att behovet av utbildningar i de evidensbaserade 
behandlingsteknikerna och metoderna tycks vara täckt i samtliga organisationer. Däremot är 
det ett problem att personalen i LVM-vården i vissa fall har en låg grundutbildningsnivå, som 
göra att de inte alla gånger kan ta till sig och i praktiken använda de utbildningar de får i 
evidensbaserade metoder. I den lilla kommunen finns svårigheter att rekrytera socialsekre-
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terare med basal kunskap om missbruk och lagstiftning på området. 
Användningen av evidensbaserade metoder och Socialstyrelsens riktlinjer betraktas i 

huvudsak pragmatiskt. Hur de kommer till användning tycks variera beroende på vad de för 
tillfället kan behövas för. Det kan handla om yttre legitimitet och den egna verksamhetens 
renommé som för LVM-vården eller för att få bidrag från Länsstyrelsen för verksamheter, 
alternativt att övertyga politiker om resurstilldelning som inom socialtjänsten. Cheferna vid 
frivården är de som uppvisar störst metodtrogenhet. I övrigt ses metoderna snarare som en 
fingervisning om vad som är önskvärt, inte som ett påbud. Följdriktigt uppfattas, förutom i 
frivården, inte heller ett förbud att använda metoder som saknar evidens. 

Uppföljningar av insatsernas långsiktiga resultat saknas genomgående trots att många av 
klienterna är kända sedan länge och återkommer gång efter gång. Metadonmottagningen är ett 
undantag i och med att hanteringen och utdelning av metadon är en från högre 
organisationsnivåer särskilt uppmärksammad verksamhet. Metadonmottagningens chef visar 
att goda cirklar kan skapas när det finns intresse för vårdens innehåll. Skillnaden mellan 
metadonmottagningen och den vanliga beroendevården är påtaglig. Uppföljningar görs och 
personalen är därför medveten om att verksamheten har positiva effekter för klienterna, vilket 
avspeglar sig i en övertygelse om att utföra ett gott behandlingsarbete som inte framträder hos 
de övriga intervjuade cheferna. 

Utöver uppföljningar saknas sätt för klienterna att systematiskt påverka sin behandling. 
Svaren på frågorna om klientmedverkan blir allmänna och svävande och pekar snarare mot 
hur begränsade klienternas möjligheter att påverka sin behandling är.  

Genomgående presenteras samverkansproblemen med andra organisationer inom 
missbrukar- och beroendevården som det stora problemet. I grunden består problemen av 
bristande resurser och uppstår av organisationernas försök att undvika kostnader. Av 
intervjuerna med cheferna i de fyra organisationerna framgår ingenting som skulle tyda på att 
användningen av evidensbaserade metoder skulle bidra till att avhjälpa dessa 
samverkansproblem, även om förhoppningar ställs till metodernas retoriska kraft att skapa en 
gemensam grund för samtal. 

Intervjuerna med chefer i de fyra organisationerna visar också att man oberoende av 
organisationstillhörighet kan välja att se att klienterna/patienterna har behov av hjälp med 
många viktiga delar av livet där missbruket är en del. Man kan också välja att se att det man 
bör, kan och skall hjälpa klienterna/patienterna med endast är deras missbruks-
/beroendeproblematik. De som väljer att se klienternas/patienternas problem på det 
sistnämnda sättet kan finna stöd för detta genom de rekommendationer som ges i de nationella 
riktlinjerna men framför allt genom de redovisningsprinciper för arbetet som tillämpas i 
organisationerna. 
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Vad betyder evidensbasering för missbrukarvården?  
Medarbetare och chefer om organisation, arbetsmetoder, synsätt och utvecklingsbehov inom 

socialtjänst, beroendevård, LVM-vård och kriminalvårdens frivård. 
 

Jan Blomqvist 
 
Inledning 
 
I detta kapitel redovisas resultat från en enkät1 till medarbetare och chefer inom ett urval av 
enheter, som arbetar med missbruksproblem, inom socialtjänsten och beroendevården i 
Stockholms län, respektive kriminalvårdens frivård och LVM-vården i Mälardalen. Redo-
visningen bygger i huvudsak på en statistisk analys av enkätsvaren, inriktad på att i olika av-
seenden jämföra de fyra organisationerna. Enkätsvar från medarbetare och enhetschefer har 
analyserats separat, men redovisas ganska genomgående, i syfte att ge en så fyllig bild som 
möjligt av likheter och skillnader mellan de olika organisationerna, under samma under-
rubriker. Analyserna har också genomgående gjorts på organisationsnivå och enskilda enhe-
ters arbetssätt och inriktning diskuteras endast i den mån detta är viktigt för en rimlig tolkning 
av resultaten. Redovisningen har för läsbarhetens skull indelats i fyra huvudavsnitt:  
1) Organisatoriska aspekter (bl.a. frågor om personal, resurser, klientunderlag, samt medar-

betares och chefers uppfattning om den egna enhetens uppgifter och kapacitet); 
2) Arbetssätt och arbetsrutiner (bl.a. frågor om personalens kunskap om olika behandlings-

metoder och om vilka sådana som används vid den egna enheten, om interna arbetsrutiner, 
upplevt arbetsklimat och upplevda utvecklings- och förändringsbehov); 

3) Synsätt på missbruksproblem och behandling; 
4) Kunskap och uppfattningar om evidens och evidensbasering. 
  
Organisatoriska aspekter 
 
Som framgått av metodkapitlet har uppgifter inhämtats från 15 enheter inom socialtjänstens 
missbrukarvård, 23 enheter inom landstingets beroendevård, 10 enheter inom kriminalvårdens 
frivård och 4 enheter inom LVM-vården. De deltagande enheterna från socialtjänsten var alla 
antingen lokala2 specialiserade missbruksenheter eller lokala vuxenheter med ansvar för bl.a. 
missbruksproblem. Av de deltagande enheterna från beroendevården var 15 lokala öppen-
vårdsmottagningar i olika delar av länet, medan fyra var akut- och avgiftningsavdelningar 
med heldygnsvård och fyra specialistmottagningar för substitutionsbehandling eller annan 
behandling av opiatmissbruk. Från frivården deltog samtliga frivårdskontor i kriminalvårdens 
Region Stockholm och Region Mitt och från LVM-vården deltog fyra institutioner i Mälar-
dalen. Ambitionen var att nå totalt 200 medarbetare från respektive organisation och samtliga 
enhetschefer vid de verksamheter som dessa medarbetare representerade. Som framgått av 
metodkapitlet kom antalet utsända enkäter att skilja sig något mellan de fyra organisationerna, 
samtidigt som svarsfrekvensen var mycket god – i genomsnitt 80 %. Vad gäller uppgifter på 
enhetsnivå har svar inkommit från 53 enhetschefer, representerande 12 av de 15 socialtjänst-
enheterna, 20 av de 23 beroendevårdsenheterna, nio av de tio frivårdskontoren, samt alla de 
fyra LVM-hemmen3. De totalt 804 medarbetarsvaren fördelar sig över de fyra organisa-
tionerna enligt följande: socialtjänsten 192, beroendevården 234, frivården 219 och LVM-
vården 159. 
                                                 
1 Se Bilaga 1.  
2 D.v.s. för Stockholm enheter på stadsdelsnivå och för länet i övrigt oftast på kommunnivå. 
3 Från vissa enheter har flera än en person i chefsställning besvarat enkäten. För att inte dessa enheter ska bli 
överrepresenterade i analysen har chefernas svar här sammanvägts. 
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Respondenternas bakgrund och erfarenheter 
 
Som framgår av Tabell 14 framstår missbrukarvårdens personal – i den mån urvalet för före-
liggande undersökning kan betraktas som representativt – i huvudsak som en tämligen väl-
utbildad grupp i övre medelåldern, med relativt lång yrkeserfarenhet och med en klar kvinnlig 
majoritet. 
 
Tabell 1. Medarbetarnas ålder, kön, grundutbildning och yrkeserfarenhet 
 Socialtjänst 

(n=192) 
Beroendevård 
(n=234) 

Frivård 
(n=219) 

LVM-vård 
(n=159) 

Totalt 
(N=804) 

p2 

Ålder (M,s) 47,6 (12,0) 48,3 (12,1) 43,6 (14,2) 46,9 (11,6) 46,6 (12,7) ***a 
Andel kvinnor 71,6 % 70,1 % 67,6 % 54,1% 66,6 % ** 
Andel högskoleutbildade 81,7 % 67,7 % 97,7 % 37,7 % 73,2 % *** 
Andel ”annan” utbildning1 13,6 %   7,3 %   2,3 % 37,7 % 13,4 %  
År inom mb-vård (M,s) 12,5 ( 8,9) 12,0 ( 9,1) 12,6 (10,4)    9,3 ( 8,1) 11,7 ( 9,3) *b 
År på nuv. arb. (M,s)   6,9 ( 6,6)   7,3 ( 7,2)   8,5 ( 8,3)   6,0 (  5,7)   7,3 ( 7,1) *c 
 
1 Varken högskole- eller vårdutbildning; 2 p-värden (F; χ2): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05: a bero, 
soc > friv; b friv > lvm; c lvm > övriga 
 
Icke desto mindre finns också vissa statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra organi-
sationerna i fråga om personalens bakgrund och erfarenheter. Så är de svarande från bero-
endevården signifikant äldre än de svarande från frivården, medan de svarande från LVM-
vården hade signifikant kortare erfarenhet av missbrukarvård än övriga. LVM-vårdens 
anställda har också arbetat signifikant kortare tid på sin nuvarande arbetsplats än frivårdens 
anställda. Om man ser till utbildning är andelen högskoleutbildade signifikant högre inom fri-
vård och socialtjänst än i beroendevården och LVM-vården och klart lägst i den senare orga-
nisationen. Andelen som varken har högskoleutbildning eller någon grundutbildning med 
inriktning mot vård eller behandling är klart högst inom LVM-vården. Mer specifikt är när-
mare sex av tio medarbetare inom socialtjänstens missbrukarvård socionomer, medan två av 
tio har annan högskoleutbildning. Bland beroendevårdens medarbetare är en tiondel läkare, en 
tredjedel sjuksköterskor och en fjärdedel mentalskötare. Inom frivården är nästan hälften 
socionomer och en tiondel jurister, medan en fjärdedel har annan högskoleutbildning. Inom 
LVM-vården slutligen är de vanligaste högskoleutbildningarna i tur och ordning sjukskö-
terska, socionom och socialpedagog. En fjärdedel är behandlingsassistenter och övriga har en 
högst varierande yrkesbakgrund. 

Om man ser till enhetschefernas bakgrund och erfarenheter visar sig en stor majoritet – sju 
av tio – vara kvinnor och samtliga vara högskoleutbildade. Inom socialtjänsten är nio av tio 
chefer socionomer, inom beroendevården är sju av tio specialistutbildade sjuksköterskor 
medan två är disputerade medicinare/läkare5, inom frivården är drygt hälften socionomer, 
medan återstoden är jurister eller – i ett fall – har en annan högskoleutbildning, och inom 
LVM-vården är tre av fyra chefer sjuksköterskor (varav två med specialistutbildning) och en 
psykolog. I genomsnitt är de svarande cheferna drygt 50 år, varav de ägnat drygt 18 år åt 
arbete inom missbrukarvården, nio vid samma arbetsplats som idag och sex i ledande 
ställning. I inget av dessa avseenden finns några signifikanta skillnader mellan de fyra orga-
nisationerna. 
                                                 
4 De tabeller som redovisas i kapitlet återger genomgående skillnader mellan de fyra undersökta organisatio-
nerna, i termer av medelvärden och standardavvikelser (M,s), procentsatser eller i något fall antal. Vad gäller de 
frågor där de svarande ombetts ange hur starkt de instämmer i olika påståenden har också, i explorativt syfte, ett 
antal faktoranalyser genomförts för att få en bild av hur ställningstaganden till olika påståenden samvarierar.   
5 MD eller Dr Med Sci. 
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Resurser och klientunderlag 
 
Som framgått ovan finns det vissa skillnader både inom och mellan de fyra organisationerna 
om man ser till vilket slag av enheter som besvarat enkäten. Detta gäller också enheternas 
kapacitet i termer av antal anställda och hur många klienter man i genomsnitt tar emot. I 
genomsnitt varierar antalet anställda per svarande enhet från nio inom socialtjänsten och elva 
inom beroendevården till 24 inom frivården och omkring 40 inom LVM-vården6. Till åtmin-
stone någon del torde dessa skillnader förklaras av att alla deltagande enheter från social-
tjänsten och en klar majoritet av enheterna från beroendevården utgörs av lokala mottag-
ningar, medan såväl frivårdskontoren som LVM-hemmen representerar ett betydligt större 
geografiskt upptagningsområde.  

Tabell 2 visar det genomsnittliga antalet aktuella klienter per enhet inom de fyra organisa-
tionerna och det genomsnittliga antalet nya klienter per enhet man tar emot under en månad. 
Uppgifterna bygger på enhetschefernas skattningar och representerar inte självklart empiriska 
fakta7. Den relativt stora svarsspridning som de höga standardavvikelserna indikerar kan bero 
såväl på stora skillnader i kapacitet mellan olika enheter inom samma organisation, som på 
osäkerhet eller inkonsistenser i chefernas skattningar. 

  
Tabell 2.  Antal aktuella klienter/enhet och genomsnittligt klientinflöde/månad. 

 Socialtjänst 
  (n=12) 

Beroendevård 
  (n=21) 

Frivård  
  (n=9) 

LVM-vård 
  (n=4) 

Totalt  
(N=46) 

p1 

 
Antal aktuella klienter/enhet (M, s)  

 
128,3 (135,6) 

 
   38,8 (37,3) 

 
231,3 (143,7) 

 
  23,5 (7,,8) 

 
  98,2 (120,3) 

 
***a 

 
Antal nya klienter/enhet och månad 

 
  19,6  (17,2) 

 
   77,0 (104,3) 

 
124,9 (149,5) 

 
   9,3 (4,0) 

 
  66,0 (102,3) 

 
* 

1  p-värden (χ2): *** < .001, ** < .01, Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a friv >  bero > lvm  
 

Även om exaktheten i uppgifterna alltså måste tas med en viss nypa salt, och även om främst  
beroendevårdens enheter också är sinsemellan tämligen olikartade, torde dessa data till 
åtminstone viss del återspegla skillnader i de fyra organisationernas uppgifter och arbetssätt. 
Socialtjänstens enheter har ett stort antal aktuella klienter, men ett relativt litet inflöde av nya 
klienter, vilken ligger i linje med tidigare analyser som visat att socialtjänstens missbrukar-
vård främst når en ganska liten grupp långvariga missbrukare med stora sociala och/eller 
psykologiska problem, som är aktuella för åtgärder under lång tid och/eller återkommer gång 
på gång (t.ex. Blomqvist, 2007). Beroendevårdens enheter har ett nästan fyra gånger så stort 
inflöde av nya klienter per månad, men antalet aktuella klienter är knappt en tredjedel av 
motsvarande antal inom socialtjänsten, vilket indikerar en hög klientomsättning och korta 
kontakttider, även om siffrorna inte ger något svar på i vilken utsträckning det stora inflödet i 
huvudsak representerar ”genuint” nya klienter, eller återspeglar en ”svängdörrsvård”, där 
samma klienter med korta intervall återkommer för nya insatser8. Frivårdens enheter har både 
många aktuella klienter och ett stort inflöde vilket torde återspegla frivårdens karaktär av 
”förmedlingsinstans” mellan kriminalvård och annan missbrukarvård, men med egna 
behandlingsprogram och relativt långa kontakttider. LVM-hemmen slutligen, har både relativt 
                                                 
6 Det bör dock noteras att varationsvidden, för framför allt socialtjänstens och beroendevårdens del, är bety-
dande, i det första fallet främst beroende på kommunernas/kommundelarnas olika storlek, i det senare fallet på 
de deltagande enheternas olika karaktär.  
7 Vi vet inte i vilken utsträckning de svarande cheferna byggt sina svar på befintlig statistik och i vilken grad de 
gjort mer subjektiva bedömningar. Dessutom finns vissa indikationer på att några svarande kan kan missförstått 
frågorna. 
8 Här skiljer sig dessutom akutmottagningarna och metadonmottagningarna i olika riktning från öppenvårdsmot-
tagningarna. 
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få aktuella klienter och en litet månatligt inflöde, något som främst förklaras av att antalet 
aktuella klienter begränsas av institutionernas platsantal och omsättningen av klienter av de 
till stor del lagmässigt reglerade vårdtiderna. 
  
Åtaganden och arbetsuppgifter enligt medarbetare och chefer 
 
För att belysa hur medarbetare och chefer inom de olika organisationerna ser på sin roll i 
arbetet med missbrukare ombads de i enkäten att ta ställning till ett antal påståenden om vilka 
uppgifter och åtaganden de prioriterar i sitt arbete. Tabell 3 återger i vilken grad svarande från 
olika organisationer instämmer i olika påståenden9 
 
Tabell 3. Medarbetarnas instämmande i olika påståenden om uppgifter och åtaganden i arbetet (M, s).  
               (4 = instämmer helt; 1 = instämmer inte alls). 
 
 Socialtjänst Bero-vård Frivård LVM-vård Alla p a 

Viktigast är att bidra till att skapa livssituation 
som motverkar missbruk 3,2 (0,7) 3,1 (0,8) 3,1 (0,7) 3,3 (0,7) 3,2 (0,7) * a 

Arb. handlar till stor del om att utreda missbruk 
och hjälpbehov  2,8 (0,8) 2,8 (0,9) 2,9 (0,8) 3,0 (0,9) 2,9 (0,8) ns 

Har till uppgift att motverka samhällsskadliga 
beteenden  2,2 (0,8) 2,4 (0,9) 3,4 (0,7) 2,6 (1,0) 2,7 (1,0) *** b 

Målet är att förbättra klientens livskvalitet, vare 
sig hon/han blir helt missbruksfri eller ej  3,4 (0,8) 3,3 (0,8) 2,9 (0,9) 3,3 (0,7) 3,2 (0,8) *** c 

Huvuduppgift att behandla beroendeproblem  2,7 (0,9) 3,4 (0,7) 2,2 (0,9) 2,9 (0,8) 2,8 (1,0) *** d 
Viktigast är att motivera klienten att påbörja 
behandling 2,8 (0,8) 2,8 (0,8) 2,9 (0,9) 3,4 (0,8) 2,9 (0,9) *** e 

Har ej ansvar för vad som händer efter vården 1,8 (0,9) 2,6 (1,0) 2,3 (0,9) 2,6 (1,1) 2,3 (1,0) *** f 
Viktig del av arbetet att hjälpa med jobb, 
ekonomi, bostad 2,5 (2,6) 1,7 (1,2) 2,1 (1,0) 1,9 (2,0) 2,0 (1,5) *** g 

Arbetet går främst ut på att få klienten att helt 
upphöra med missbruk 2,4 (0,8) 2,8 (0,9) 2,3 (0,8) 2,8 (0,8) 2,6 (0,9) *** h 

Viktigast i arbetet är att ta tillvara klientens 
intressen 2,9 (0,7) 2,8 (0,9) 2,4 (0,8) 2,8 (0,7) 2,7 (0,8) ***c 

a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a lvm >  friv b friv > lvm > bero, soc c  friv < övriga; 
d bero >  lvm, soc > friv; e lvm > övriga; f  lvm, bero  >  friv > soc; g soc >  lvm, bero; h lvm, bero >  soc, friv 
 
Som tabellen visar finns det en mycket stark acceptans bland alla svarande för påståendet att 
det viktigaste i arbetet är att bidra till en livssituation som motverkar missbruk, men också för 
uppfattningen att uppgiften är att förbättra klienternas livskvalitet, oavsett om de förmår bli 
helt nyktra eller drogfria. Starkt stöd finns också för uppfattningen att uppgiften är att utreda 
hjälpbehov, samt motivera till och bedriva behandling. Lägst stöd har å ena sidan påståendet 
att det är en viktig del av arbetet att hjälpa till med arbete, bostad och ekonomi, å andra sidan 
påståendet att man inte har ansvar för vad som händer klienterna efter vården. I en mellan-
grupp kommer, de sinsemellan möjligen inte helt kompatibla, påståendena att det viktigaste i 
arbetet är att motverka beteenden som skadar samhället, att det är att tillvarata klienternas 
intressen, respektive att det är att få dessa att helt upphöra med sitt missbruk.  

                                                 
9 Alla frågor återges i tabellerna i komprimerad form. För fullständiga formuleringar, se frågeformuläret i 
Appendix. 
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Samtidigt finns signifikanta skillnader mellan organisationerna när det gäller acceptansen för 
olika påståenden, skillnader som till stor del förefaller kunna härledas till de olika organi-
sationernas skilda officiella uppdrag. Så anser sig frivårdens medarbetare i högre grad än 
övriga, och socialtjänstens medarbetare i lägre grad än övriga, ha till uppgift att skydda sam-
hället från skadliga beteenden. Samtidigt anser sig frivårdens medarbetare i lägre grad än 
övriga ha till uppgift att tillvarata klienternas intressen och att bidra till att förbättra deras 
livskvalitet oavsett om de upphör med sitt missbruk eller ej. LVM-vårdens medarbetare menar 
sig i högre grad än övriga ha till uppgift att motivera sina klienter att påbörja behandling, 
medan beroendevårdens anställda i högre grad än särskilt frivårdens anställda anser att deras 
viktigaste uppgift är just behandlingsarbetet och socialtjänstens anställda i högre grad än 
övriga menar att det hör till deras uppgift att hjälpa klienterna med ekonomi, bostad och/eller 
arbete. Slutligen menar sig socialtjänstens och frivårdens medarbetare i högre grad än övriga 
ha ansvar för vad som händer klienterna efter vården.  

För att få en bild av samvariationen mellan svaren på olika delfrågor och i viken utsträck-
ning dessa kan sägas ha mätt mer grundläggande aspekter, gjordes en explorativ 
faktoranalys10. Denna genererade en lösning med tre faktorer med ett eigenvalue > 1.0, som 
tillsammans förklarar drygt 50 % av variansen. Den första faktorn kan ses som 
representerande det ”officiella uppdraget” (25 % av variansen), med höga laddningar för 
”samhällsuppdrag”, ”utreda”, ”motivera” och ”skapa bra livssituation”. Den andra kan ses 
som en ”hjälpardimension” (14 %) med höga laddningar för ”klientintresse”, ”livskvalitet 
oavsett nykterhet/drogfrihet” och ”behandling”. Den tredje kan ses om en ”specialist-
dimension” (12 %) med höga laddningar för ”att helt upphöra med missbruk”, ”att ej ha 
ansvar för vad som händer efter behandlingen” och i någon mån för ”behandling”. En 
variansanalys med dessa faktorer11 indikerar att den första (”det officiella uppdraget”) är 
starkare etablerad inom frivård och tvångsvård än inom socialtjänst och beroendevård; att 
”hjälpardimensionen” är starkare inom socialtjänsten än i övriga organisationer, och starkare 
inom beroendevård och tvångsvård än inom frivården; samt att ”specialistdimensionen” är 
starkare inom beroendevården än inom övriga organisationer och starkare inom tvångsvården 
än inom socialtjänst och frivård. 

Chefernas hållning till de aktuella påståendena överensstämmer i allt väsentligt med 
medarbetarnas. De små skillnader som finns indikerar att cheferna i genomsnitt i något högre 
grad än medarbetarna betonar uppgifter som utredning, motivationsarbete och behandling och 
i något lägre grad dels att hjälpa klienter med ekonomi, bostad och arbete, samt att bidra till 
att skapa en livssituation som motverkar missbruk, dels samhällskyddsaspekten. Skillnaderna 
mellan de fyra organisationerna går i samma riktning som de gör i medarbetarnas svar, men är 
signifikanta bara vad gäller frivårdschefernas, i jämförelse med övriga, lägre betoning av 
behandlingsarbete och högre betoning av samhällsskydd, samt socialtjänstchefernas större 
benägenhet att se hjälp med ekonomi, bostad och arbete som en viktig uppgift. 
  
Om delaktighet, arbetsledning, upplevd kompetens och utvecklingsbehov 
 
Som framgått av rapportens inledande kapitel kan Socialstyrelsens (2007a) riktlinjedokument 
– i sin fokusering på att få alla aktörer att använda samma ”specifika metoder” – i stort sett 
sägas ha ignorerat frågan om vilka övriga problem och brister som vidlåder den svenska 
missbrukarvården och som skulle behöva beaktas för att utveckla och förbättra densamma. 

                                                 
10 SPSS 17.0: Principal components, Varimax rotation. 
11 SPSS 17.0: Oneway ANOVA. 
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Annan forskning har emellertid pekat på betydande sådana problem i form av bristande 
resurser för viktiga insatser, bristande professionell samsyn i fråga om såväl grundläggande 
synsätt som konkreta ställningstaganden i klientarbetet, oklara ledningsfunktioner och alltför 
starka hänsynstaganden till ekonomi och lokala traditioner, en tendens att inte i någon högre 
grad beakta klienternas egna behov och önskemål, samt – inte minst – det faktum att vården i 
huvudsak tar emot en relativt liten grupp av marginaliserade klienter som återkommer gång på 
gång genom åren (se t.ex. Blomqvist & Wallander, 2004; Socialstyrelsen, 2005; Blomqvist, 
2007). Mot denna bakgrund ter det sig angeläget att försöka få en bild av hur man på prakti-
kernivå ser på sitt arbete i avseenden som dessa. I Tabell 4 återges således mer specifikt hur 
medarbetarna inom de fyra organisationerna såg på ett antal påståenden rörande den egna 
enhetens organisation, kompetens, ekonomi och arbetsklimat vid en tidpunkt innan SKL:s 
projekt för att implementera de nationella riktlinjerna sattes i sjön.  
 
Tabell 4. Medarbetarnas instämmande i olika påståenden om organisation, kompetens, ekonomi och arbetsklimat vid 
               den egna enheten (M, s; 4 = instämmer helt; 1 = instämmer inte alls) 
 
 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård Alla p a 

Arbetsledaren uppskattar 
självständigt arbete 

 
3,24  (0,62) 

 
3,15 (0,61 

 
3,07 (0,70) 

 
3,06 (0,65) 

 
3,13 (0,65) 

 
*a 

Kan oftast få stöd i arbetet av 
kolleger 

 
3,19 (0,68) 

 
3,28 (0,66) 

 
3,41 (0,44) 

 
3,21 (0,21) 

 
3,28 (0,67) 

 
** b 

Enheten har inte råd att ge alla 
klienter vad de behöver 

 
2,52 (1.01) 

 
2,07 (0,87) 

 
2,57 (0,99) 

 
1,97 (0,81) 

 
2,28 (0,97) 

 
***c 

   Känner sig delaktig i beslut som 
rör enheten 

 
2,63 (0,84) 

 
2,48 ((0,82) 

 
2,12 ((0,80) 

 
2,45 (0,790) 

 
2,41 (0,84) 

 
***d 

Känner sig ofta ensam med 
svåra avgöranden  

 
1,70 (0,72) 

 
1,69 (0,80) 

 
1,68 (0,73) 

 
1,62 (0,76) 

 
1,68 (0,75) 

 
ns 

Skulle önska bredare kompetens 
bland personalen 

 
2,18 (0,91) 

 
2,06 (0,82) 

 
2,06 (0,90) 

 
2,44 (0,91) 

 
2,16 (0,89) 

 
***e 

Arbetsledningen borde förankra 
sina beslut bättre 

 
2,24 (0,94) 

 
2,53 (0,95) 

 
2,26 (0,94) 

 
2,80 (0,93) 

 
2,63 (0,98) 

 
***f 

Skulle önska att personalen 
kunde samarbeta bättre 

 
1,94 (0,79) 

 
2,06 (0,87) 

 
1,96 (0,79) 

 
2,28 (0,81) 

 
2,05 (0,83) 

 
** g 

Har möjlighet ta del av forskning 
på arbetstid 

 
2,39 (0,83) 

 
2,35 (0,88) 

 
2,09 (0,84) 

 
2,14 (0,81) 

 
2,25 (0,85) 

 
***h 

Möjligheter till vidareutbildning 
väl tillgodosedda 

 
2,45 (0,78) 

 
2,66 (0,85) 

 
2,09 (0,80) 

 
2,18 (0,77) 

 
2,36 (0,84) 

 
***i 

Arbetsledning behöver mer 
kunskap om behandling 

 
2,08 (1,01) 

 
2,04 (0,90) 

 
2,27 (0,95) 

 
2,09 (0,84) 

 
2,12 (0,93) 

 
ns 

Finns gemensam värdegrund i 
personalgruppen 

 
2,58 (0,75) 

 
2,81 (0,74) 

 
2,81 (0,62) 

 
2,91 (0,77) 

 
2,78 (0,76) 

 
** j 

Måste förankra egna beslut i 
klientärenden hos arbetsledning 

 
2,79 (0,90) 

 
2,28 (0,92) 

 
2,60 (0,82) 

 
2,78 (0,93) 

 
2,59 (0,91) 

 
***k 

Skulle själv söka hjälp på egna 
enheten om hade problem 

 
2,68 (0,89) 

 
3,04 (0,89) 

 
2,35 (0,91) 

 
2,44 (1,03) 

 
2,65 (0,96) 

 
***l 

a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a soc >  lvm b friv > lvm , soc, c  friv, soc < övriga; 
d friv > övriga; e lvm > övriga; f   friv, lvm >  bero > soc; g lvm >  friv, soc; h soc > bero, lvm > friv; ; fi  bero, soc >  lvm, friv; j  soc >  
övriga k bero > övriga; ;fl  bero > soc > friv,lvm. 
 
Totalt sett ger tabellen en bild av att medarbetarna i de flesta avseenden är åtminstone relativt 
tillfreds med sina respektive arbetsplatser. De påståenden som generellt sett har det högsta 
stödet är, på den positiva sidan, att man kan få stöd av kolleger, att arbetsledaren uppskattar 
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ens arbete och att det finns en gemensam värdegrund. De påståenden av negativ art som får 
starkast stöd rör att arbetsledningen inte förankrar sina beslut tillräckligt väl, men samtidigt 
kräver att medarbetarna förankrar sina beslut i klientarbetet uppåt i organisationen, något som 
möjligen har att göra med att det i mångas ögon saknas resurser för att erbjuda adekvata 
insatser. Om man ser till skillnader mellan de fyra organisationerna anser, som framgår av 
tabellen, socialtjänstens medarbetare i signifikant högre grad än LVM-vårdens att deras 
arbetsledare uppskattar självständigt arbete, medan beroendevårdens medarbetare i signifikant 
lägre grad än övriga anger att de måste förankra sina beslut i patient/klientärenden hos 
arbetsledningen och frivårdens medarbetare i signifikant lägre grad än övriga känner sig 
delaktiga i beslut som rör den egna enheten. Samtidigt anger frivårdens medarbetare i 
signifikant högre grad än socialtjänstens och LVM-vårdens medarbetare att de kan få stöd av 
kolleger i arbetet, medan socialtjänstens medarbetare i signifikant lägre grad än övriga anger 
att det vid den egna enheten finns en gemensam värdegrund i arbetet. När det gäller kompe-
tens och resurser önskar LVM-vårdens medarbetare i signifikant högre grad än övriga att det 
funnes bredare kompetens i den egna personalgruppen och att man kunde samarbeta bättre på 
den egna enheten, medan socialtjänstens och frivårdens medarbetare i signifikant högre grad 
än tvångsvårdens menar att man inte har råd att ge alla klienter adekvat vård. Beträffande 
utvecklingsmöjligheter menar socialtjänstens medarbetare i signifikant högre grad än övriga 
att de kan ta del av forskning på arbetstid, medan frivårdens medarbetare i signifikant lägre 
grad än övriga anger att så är fallet. Socialtjänstens och beroendevårdens medarbetare anger 
också i signifikant högre grad än frivårdens och LVM-vårdens medarbetare att möjligheterna 
till vidareutbildning är väl tillgodosedda på den egna arbetsplatsen. Slutligen anger beroende-
vårdens medarbetare i signifikant högre grad än alla övriga att de vid behov skulle söka hjälp 
på den egna enheten, samtidigt som socialtjänstens medarbetare anger detta i signifikant högre 
grad än LVM-vårdens och frivårdens medarbetare.  

En faktoranalys av svaren (se ovan) genererar fyra dimensioner, som tillsammans för-
klarar drygt 50 % av variansen. Den första kan tolkas i termer av ”goda resurser och stark 
ledning” (25 %), den andra i termer av ”kompetens och tilltro till den egna enheten” (11 %), 
den tredje i termer av ”god sammanhållning” (8%) och den fjärde i termer av ”uppifrån-
styrning” (7 %). En variansanalys med dessa dimensioner visar att frivården i lägre grad än 
övriga organisationer tycks karakteriseras av ”goda resurser och stark ledning”, men i högre 
grad än andra av ”god sammanhållning”, att socialtjänst och beroendevård i högre grad än 
frivård och LVM-vård tycks kännetecknas av ”kompetens och tilltro till den egna verksam-
heten”, samt att faktorn ”uppifrånstyrning” är signifikant starkare representerad inom social-
tjänsten än inom beroendevården. Dessa skillnader torde åtminstone till viss del återspegla 
olikheter i de olika organisationernas uppgifter och åtaganden, samtidigt som mer specifika 
förhållanden också kan tänkas spela in. För socialtjänstens del kan det som antytts t.ex. tänkas 
att bristande ekonomiska resurser i någon mån ligger bakom både det faktum att man i mindre 
grad än ändra tycker sig kunna ge alla klienter vad de behöver och det faktum att man i högre 
grad än andra upplever sig behöva förankra sina beslut i klientärenden ”uppåt” i organi-
sationen. 
 
Arbetssätt och arbetsrutiner 
 
I metodkapitlet konstaterades att de fyra undersökta organisationerna regleras av olika lagar 
och föreskrifter och därmed – även om avgränsningarna är långt ifrån klara och entydiga – 
också har formellt sett skilda roller i samhällets samlade ansträngningar för att motverka 
missbruksproblem. Som framgått av föregående avsnitt återspeglas dessa skillnader, åtmin-
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stone i viss utsträckning, i hur medarbetare och chefer inom de fyra organisationerna ser på 
sina åtaganden och vad som är viktigast i det egna arbetet. Det huvudsakliga intresset i 
föreliggande undersökning har emellertid varit riktat mot möjligheter och svårigheter när det 
gäller att utveckla en evidensbaserad praktik (EBP) inom den svenska missbrukarvården. Som 
diskuterats i rapportens inledande kapitel, har det ofta, i anslutning till den syn på evidens-
baserad medicin (EBM) som utvecklats av MacMastersgruppen i Toronto (t.ex. Sacket m.fl. 
(1997), hävdats att en sådan praktik bör bygga på tre grundläggande källor, (a) bästa möjliga 
externa evidens, (b) beprövad klinisk erfarenhet och (c) patientens eget informerade val. I 
enkäten ställdes mot denna bakgrund ett antal frågor syftande till att åtminstone i någon mån 
kunna belysa vilka förutsättningar för att utveckla en i denna mening evidensbaserad praktik 
som vid enkättillfället förelåg inom de olika organisationerna. I detta avsnitt redovisas svaren 
på dessa frågor. Dessutom diskuteras, på basis av dessa och ytterligare några frågor, i vilken 
utsträckning och på vilket sätt de ovan redovisade skillnaderna mellan de fyra organisa-
tionerna också kommer till synes i val av arbetsmetoder, i styrning och utformning av det 
dagliga arbetet och i hur personal och chefer upplever arbetsklimat och förändringsbehov. 
 
Metodkompetens och metodanvändning 
 
Även om Socialstyrelsens (2007a) riktlinjedokument nämner alla de tre källor till en evidens-
baserad praktik, som tas upp av MacMasters-gruppen, är det, som också diskuterats i det 
inledande kapitlet, ganska uppenbart att tonvikten, liksom i den tidigare omnämnda SBU-
rapporten som Socialstyrelsens rekommendationer till stor del baserar sig på, ligger på att 
peka ut vilka specifika metoder man anser bör tillämpas inom missbrukarvården. Möjligen 
bygger denna prioritering på – den något tveksamma – slutsatsen att missbrukarvårdens 
största problem skulle vara okunskap om verksamma behandlingsmetoder12. För att belysa 
situationen i detta avseende inom de undersökta organisationerna ställdes i medarbetarenkäten 
en fråga om i vilka av de i riktlinjedokumentet rekommenderade metoderna de tillfrågade fått 
en utbildning om minst 30 timmar. Svaren på denna fråga har sammanställts i Tabell 5. 
  
Tabell 5. Andel medarbetare med vidareutbildning i olika ”evidensbaserade” metoder 
 
Utbildning Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård TOTALT p a 
Motiv. Samtal  69,4 %  52,5 %  83,8 %  61,4 % 66,9 % *** 
KBT/Återfallsprevention  63,3%  30,9 %  23,3 %  27,7 % 36,8 % *** 
12-stegsbehandling  17,9 %  10,5 %   5,5 %    6,8 % 10,1 % *** 
Dynamisk terapi  12,8 %  12,1 %   4,0 %  10,9 %   9,7 % * 
Familje-/parterapi  13,3 %    5,6 %   3,5 %    5,5 %   6,8 % ** 
CRA-behandling  15,6 %    3,1 %   1,0 %    4,1 %    5,7 % ns 
Interaktionell terapi    2,4 %    2,6 %   0,5 %    2,0 %   1,8 % *** 
Bedömningsinstrument  54,3 %  38,0 %  41,2 %  15,6 % 38,3 % *** 
Nätverksarbete  35,3 %  14,3 %  14,9 %  10,7 % 18,8 % *** 
Någon ”eb” metod  82,3 %  62,0 %  83,6 %  69,8 % 74,3 % *** 
> 3 metoder  26,1 %    9,1 %   5,1 %  10,1 % 12,2 % *** 
a p-värden (χ2): *** < .001, ** < .01, * < .05. 

                                                 
12 Denna föreställning formuleras av SBU-gruppen, i en populär framställning, i termer av att det finns effektiva 
metoder för att behandla missbruk, men att svensk missbrukarvård använder metoder som är bevisat ineffektiva 
eller av oklart värde (Vetenskap och praxis, 2-4, 2001). Belägg för att denna syn på missbrukarvården och dess 
problem är i flera avseenden missvisande har presenterats av t.ex. Blomqvist & Wallander, 2004; Blomqvist & 
Christophs (2005), Blomqvist, 2009a&b och Blomqvist m.fl. (2007).  
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Som tabellen visar hade tre fjärdedelar av de svarande – redan innan SKL fått regeringens 
uppdrag att implementera de nationella riktlinjerna och påbörjat sin utbildningssatsning – en 
vidareutbildning i åtminstone någon av de metoder som Socialstyrelsens riktlinjedokument 
rekommenderar. Även om enkäten inte ger några besked om de olika utbildningarnas karaktär 
och kvalitet13, pekar ändå dessa resultat mot att uppfattningen att missbrukarvårdens personal 
väsentligen saknar kunskap om effektiva behandlingsmetoder är tämligen överdriven. Sam-
tidigt visar tabellen att kunskaperna främst är begränsade till motiverande samtal, som två 
tredjedelar av alla svarande fått utbildning i och kognitiv beteendeterapi och/eller återfallspre-
vention, som en dryg tredjedel fått utbildning i. Något förvånande är kanske att bara omkring 
en tiondel vardera uppger sig ha utbildning i 12-stegsmetodik respektive olika former av 
dynamisk terapi, behandlingsformer som enligt tidigare studier åtminstone periodvis haft en 
ganska stark ställning inom svensk missbrukarvård (se t.ex. Blomqvist, 1999; Oscarsson, 
2001). Mer än en tredjedel har också fått utbildning i användning av olika bedömningsinstru-
ment och nästan var femte svarande i närverksarbete.  

Tabellen visar samtidigt på vissa skillnader mellan der fyra organisationerna. Andelen 
som utbildats i åtminstone någon av de metoder som riktlinjedokumentet rekommenderar är 
således signifikant högre inom socialtjänsten och frivården än inom tvångsvården och bero-
endevården och samma skillnad visar sig i fråga om utbildning i användning av bedömnings-
instrument. Socialtjänsten tycks också ha en betydligt bredare metodkompetens än övriga 
organisationer i den meningen att de har klart fler medarbetare som har utbildning i minst tre 
sådana metoder. Framför allt framstår socialtjänsten som bättre rustad än övriga organi-
sationer beträffande olika kognitivt inriktade metoder. Frivårdens medarbetare syns tämligen 
specialiserade på motiverande samtal, vilket dock ska ses i ljuset av att man också använder 
flera ”vetenskapligt ackrediterade” metoder som ej tas upp i riktlinjedokumentet (se nedan). 

För att få en bild av i vilken utsträckning medarbetarnas metodkunskaper också används i 
praktiken tillfrågades enhetscheferna om i vilken utsträckning man vid den aktuella tidpunk-
ten – d.v.s. efter publicerandet av riktlinjedokumentet men innan SKL påbörjat det nationella 
implementeringsarbetet – på den egna enheten tillämpade, eller hänvisade sina klienter till, 
olika behandlingsmetoder eller insatser. Tabell 6 (nästa sida) visar i vilken utsträckning olika 
psykosociala insatser, enligt svaren på denna fråga, erbjöds ofta respektive inte alls. 

Även om tidigare studier inte sällan funnit att sambandet mellan utbildningssatsningar och 
handledning i olika metoder och arbetssätt och vad man faktiskt gör inom missbrukarvården 
är svagt (t.ex. Blomqvist & Wallander, 2004), pekar denna tabell på att motiverande samtal 
både är den enskilda behandlingsmetod som personalen är bäst rustad att använda och den 
metod som faktiskt används mest i det dagliga arbetet. Vidare framgår att av de sju 
behandlingsmetoder som minst en fjärdedel av de tillfrågade enheterna uppger sig erbjuda 
ofta ingår de facto fyra – varav de två klart mest använda – bland dem som rekommenderas i 
Socialstyrelsens riktlinjedokument, åtminstone om man ser till de nominella beteckningarna 
(jfr. dock Not 11). En femte – att hänvisa till någon självhjälpsgrupp – omnämns också i 
huvudsak i positiva ordalag i dokumentet. Som de mest tillämpade, av Socialstyrelsen ej 
rekommenderade metoderna framstår lösningsfokuserad behandling och Minnesotabehand-
ling, medan metoder som jagstärkande behandling, socialpedagogisk behandling, psykodyna-

                                                 
13 I realiteten finns det, om man ser till det konkreta utförandet och/eller vad klienterna uppfattar sig få ut, 
sannolikt en betydande variation mellan verksamheter med samma nominella beteckning, vilket förstås måste 
beaktas vid alla jämförelser som utgår endast från sådana uppgifter.  
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miskt inriktad behandling och konfrontativa metoder enligt tabellen används i mycket begrän-
sad utsträckning14. 

 
Tabell 6. Metoder i missbrukarvård. Andel enheter som erbjuder olika metoder ofta respektive aldrig. Psyko-

social behandling. Verksamhetschefers uppgifter. 
  
 Social-

tjänst 
 Ber.-

vård 
 Frivård  LVM-vård  Totalt  

Metod: Ofta Ofta Ofta Ofta OftaAldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig           

  

Motiv. Samtal 84,6 %    0,0  % 75,0 %    4,2 % 63,6 %  9,1 % 100,0 %     0,0 % 76,9 %   3,8 % 

Kort intervention 38,5 %  15,4 % 62,5 %    0,0 % 27,3 % 27,3 %   50,0 %   50,0 % 49,0 %   9,8 % 

Lösningsfok.beh. 23,1 %  23,1 % 50,0 %   22,7 %  36,4 %   9,1 %   25,0 %   25,0 % 38,0 % 20,0 % 

12-stegsmetod 38,5 %  23,1 % 22,7 %   45,5 % 36,4 % 45,5 %   25,0 %   75,0 % 30,0 % 42,0 % 

Minnesotabeh. 41,7 %  33,3 % 22,7 %   54,5 % 36,4 % 45,5 %     0,0 % 100,0 % 28,6 % 15,0 % 

KBT 33,3 %  25,0% 18,2 %   22,7 % 45,5 % 27,3 %   25,0 %    25,0 % 28,6 % 24,5 % 

Självhjälpsgrupp 30,8 %  23,1 % 26,3 %   36,8 % 18,2 % 54,5 %   25,0 %   50,0 % 25,5 % 38,3 % 

Boendestöd 30,8 %    0,0 % 19,0 %   57,1 %   9,1 % 63,6 %   0,0 % 100,0 % 18,4 % 46,9 % 

Arbetsrehab. 30,8 %  23,1 %   9,1 %   72,7 % 27,3 % 54,5 %   0,0 % 100,0% 16,0 % 58,0 5 

Jagstärk. beh.   0,0 %  58,3 % 14,3 %   52,4 %   0,0 % 54,5 %   0,0 %  75,0 %   6,3 % 56,3 % 

Familjeterapi   0,0 %  75,0 %   9,1 %   50,0 %   0,0 % 63,6 %   0,0 % 100,0 %   4,1 % 63,3 % 

(Psyko)dyn. Terapi   0,0 %  63,6 %   0,0 %   56,5 %   0,0 % 63,6 %   0,0 % 100,0 %   0,0 % 70,8 % 

Systemteor.beh.   0,0 %  75,0 %   0,0 %   81,0 %   0,0 % 63,6 %   0,0 %   75,0%   0,0 % 75,0 % 

Konfront  interv.   0,0 %  91,7 %   0,0 %  78,9 %   0,0 % 81,2 %   0,0 & 100,0 %   0,0 % 84,8 % 

Soc.ped. beh.   0,0 %  75,0 %   0,0 % 100,0 %   0,0 % 81,8 %   0,0 % 100,0 %   0,0 % 89,6 % 

Interakt. Terapi   0,0 % 100,0 %   0,0 %  85, 0 %   0,0 % 100,0 %  0,0 % 100,0 %   0,0 % 93,3 % 

Det faktum att såväl jagstärkande behandling som socialpedagogiska metoder i Socialstyrel-
sens (2004) kartläggning av förekommande missbrukarbehandling i Sverige (den s.k. IKB-
kartläggningen) tillhör de oftast rapporterade ”bärande inslagen”, gör dock att det kanske 
finns anledning att fråga sig i vilken utsträckning enhetschefernas svar i det aktuella avseendet 
representerar en anpassning till vad som uppfattas som det önskvärda15. Tabell 7 (nästa sida), 
som visar förekomsten av farmakologisk eller farmakastödd behandling, indikerar att omkring 
hälften av alla enheter uppger sig ofta erbjuda eller hänvisa klienter till abstinensbehandling, 
underhållsbehandling och/eller annan läkemedelsbehandling.  

Om man ser till skillnader mellan de fyra organisationerna framstår dessa i tabellerna 6 
och 7 som rätt måttliga. Mest slående är kanske att LVM-vårdens utbud framstår som betyd-
ligt mer begränsat än de övriga organisationernas, vilket samtidigt kan ses som liggande i linje 
med uppgiften att motivera sina klienter till vidare behandling. I övrigt kan noteras att 
metoder som motiverande samtal, 12-stegsmetod och KBT, som alla rekommenderas i rikt-
linjedokumentet, tycks vara betydligt mer populära inom socialtjänsten än inom beroende-
vården, medan det omvända förhållandet tycks gälla kort intervention – som också hör till de 
rekommenderade metoderna – och lösningsfokuserad behandling – som inte gör det. När det 
gäller frivården finns det skäl att notera att tabellen bara omfattar en mindre del av de metoder 
                                                 
14 Här bör noteras att Minnesotabehandling inte är detsamma som vad riktlinjerna avser med 12-stegsmetod.  
15 Jfr. Bergmark & Oscarsson (1991) som menar att vad man säger att man gör och vad man faktiskt gör inom 
missbrukarvården ofta är två olika saker. 
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som ingick i Kriminalvårdens utbildningssatsning i början av 2000-talet (se Metodkapitlet) 
och som också till stor del används inom frivårdens arbete med missbrukare. De oftast 
tillämpade av dessa metoder, av vilka många är lika mycket (eller mer) inriktade på att för-
hindra återfall i brott som på att motverka missbruk är BSF och Prime for life, som uppges 
användas ofta vid tre fjärdedelar av de tillfrågade enheterna, ART och IDAP som används 
ofta vid drygt hälften av enheterna och PRISM, som används ofta vid knappt hälften av 
enheterna16. 
  
Tabell 7. Metoder i missbrukarvård. Andel enheter som använder olika metoder ofta respektive aldrig 

                      Farmakabehandling och farmakastödd behandling. Verksamhetschefers uppgifter. 
 Social-

tjänst
 Ber.-

vård
 Frivård  LVM-

vård
 Totalt  

   

 

Metod Ofta Ofta Ofta Ofta OftaAldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig           

                        a Farmakabehandling utöver abstinens- och underhålls-/substitutionsbehandling (t.ex. Antabus, Revia, Campral) 

Abst.beh, alk 61,5 % 15,4 % 69,6 %   4,3 %   9,1 % 36,4 %   0,0 % 100,0 %  56,9 % 13,7 % 

Annan  alk.beha 50,0 % 16,7 % 66,7 %   9,5 %   9,1 % 45,5 % 50,0 %     0,0 %  47,9 % 18,8 % 

Abst.beh.,nark 53,8 % 15,4 % 47,8 % 13,0 % 18,2 % 45,5 % 50,0 %     0,0 %  43,2 % 19,6 % 

Subutex 38,5 % 15,4 % 65,2 %  8,7 %   9,1 % 36,4 %   0,0 % 100,0 %  41,2 % 23,5 % 

Metadon 30,8 % 23,1 % 45,0 % 30,0 %   0,0 % 45,5 %   0,0 %   75,0 %  27,1 % 35,4 % 

Annan nark.beha 41,7 % 16,7 % 52,4 % 19,0 %   9,1 % 45,5 % 25,0 %    25,0 %  37,5 % 25,0 % 

Akupunktur   0,0 % 66,7 % 17,4 % 26,1 %   0,0 % 90,9 %  0,0 %  75,0 %   8,0 % 54,0 % 

 
Handledning och kollegialt erfarenhetsutbyte  
 
Den andra av de tre källor som Sacket m.fl. (1997) beskriver som en nödvändig grund för en 
evidensbaserad praktik är ”clinical expertise” eller vad som på svenska brukar benämnas ”be-
prövad erfarenhet”. En enkätundersökning är förvisso inte det ideala sättet att försöka bedöma 
den ”beprövade erfarenhetens” omfattning eller kvalitet i olika organisationer och den här 
rapporterade undersökningen har heller inte gjort några försök att åstadkomma detta. Däremot 
har några frågor ställts om förekomsten av olika fora för kollegial diskussion av det egna 
arbetet, något som kan ses som en grundläggande förutsättning för att bygga upp en lokal 
beprövad erfarenhet som kan samspela med extern – forskningsgenererad – kunskap om 
effektiva metoder (Oscarsson, 1999; Blomqvist, 2000; 2009a). Mer specifikt har frågor ställts 
till såväl chefer som medarbetare vid de deltagande enheterna om förekomsten av olika 
former av handledning, behandlingskonferenser och andra fora för kollegialt erfarenhetes-
utbyte.  Tabell 8 (nästa sida) ger en sammanfattande bild av förekomsten av olika fora och av 
det genomsnittliga antalet klientärenden som enligt verksamhetschefernas uppfattning disku-
teras i respektive forum. 

Som framgår av tabellen förekommer regelbundna behandlingskonferenser vid flertalet 
enheter. Mer specifikt är det endast vid tre enheter inom beroendevården17, samt en enhet 
vardera inom frivården och tvångsvården som behandlingskonferenser inte uppges förekom-

                                                 
16 BSF brukar beskrivas som ett ”körschema” för användning av och utbildning i Motivational Interviewing 
(MI); Prime for life är ett program mot högriskkonsumtion av alkohol och droger, främst riktat till ungdomar;  
ART är ett program för social färdighetsträning, ilskekontroll och moralutbildning, IDAP är ett program mot 
familjevåld, och PRISM är ett kognitivt program för drogfrihet. 
17 Samtliga akut- eller slutenvårdsmottagningar. 
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ma regelbundet18. Grupphandledning förekommer återkommande vid så gott som alla social-
tjänstenheter, tre av fyra LVM-hem och mer än hälften av alla enheter inom beroendevården, 
men endast en fjärdedel av frivårdkontoren, medan individuell handledning endast tycks ha 
någon större utbredning inom socialtjänsten, något som för beroendevårdens del dock delvis 
tycks kompenseras av andra regelbundna diskussionsfora. Det genomsnittliga antalet ärenden 
vid behandlingskonferenser inom beroendevård och frivård är närmare tjugo, vilket möjligen 
antyder att dessa har en mer administrativ karaktär än motsvarande fora inom socialtjänst och 
LVM-vård, där antalet ärenden är betydligt lägre. Motsvarande siffror för grupphandledning 
och individuell handledning antyder samtidigt möjligen att denna inom socialtjänst och 
beroendevård i högre grad än inom frivård och LVM-vård har karaktär av ”dragningar” av 
pågående klientärenden. I den mån uppgifterna i Tabell 2 kan ses som tillförlitliga antyder de 
redovisade uppgifterna dessutom att andelen nytillkomna och/eller aktuella klienter som 
åtminstone någon gång blir föremål för diskussion i något gemensamt forum är högre inom 
beroendevården än inom övriga organisationer. Dessa slutsatser ska dock ses som tämligen 
spekulativa och kan inte läggas till grund för någon säker bedömning av t.ex. i vilken 
utsträckning man vid de studerade enheterna medvetet strävar efter att bygga upp, eller i sitt 
arbete förlitar sig på, en lokal ”beprövad erfarenhet”. 
  
Tabell 8. Förekomst av olika diskussionsfora (andel enheter med viss mötesfrekvens) samt genomsnittligt antal 
                klientärenden vid dessa. Verksamhetschefers uppfattning.  
 

 

Förekomst av: Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård TOTALT p a 

Grupphandledning,  
> 2 ggr per månad 

 
  91,6 % 

 
  60,0 % 

 
25,0 % 

 
  75,0 % 

 
63,6 % 

 
** 

Ind. handledning,  
> 2 ggr per månad 

 
  54,6 % 

 
  11,8 %  

 
14,3 % 

 
  25,0 % 

 
25,6 % 

 
* 

Behandlingskonferens 
> 1 gång per vecka 

 
100,0 % 

 
  85,0 % 

 
 87,5 % 

 
  75,0 % 

 
88,6 % 

 
ns 

Annat regelbundet 
veckoforum 

 
  41,7 % 

 
  47,6 % 

 
 11,1 % 

 
  25,0 % 

 
 36,9 % 

 
* 

Antal ärenden per gång:       

Grupphandledning  12,1  10,5     3,0    2,5    9,4 ns 
Ind. Handledning  14,9    8,5     u.s.    0,5    8,7  ns 
Behandlingskonferens  10,2  19,3    18,1    6,5  16,0 ns 
Annat forum   5,7  13,3      u.s.     u.s.  10,6 ns 

a p-värden (χ2; F): *** < .001, ** < .01, * < .05. u.s.= uppgift saknas. 
 
Hur medarbetarna, åtminstone i några avseenden, ser på sina möjligheter till kollegialt erfa-
renhetsutbyte framgår av tabell 9 (nästa sida), som redovisar i vilken utsträckning man upp-
lever att det på den egna enheten finns tillräcklig tid för, respektive att man har stor nytta av, 
olika sådana sammankomster.  

Som framgår förefaller en majoritet av medarbetarna i samtliga fyra organisationer vara 
nöjda både med omfattningen av och innehållet i de gemensamma diskussioner av det egna 
arbetet man har vid de olika enheterna. Socialtjänstens medarbetare framstår i genomsnitt som 
mest nöjda och LVM-vårdens medarbetare som minst nöjda med hur mycket tid som avsätts 
för kollegialt erfarenhetsutbyte. Detta kan till åtminstone någon del antas återspegla det 
                                                 
18 D.v.s. förekom mer sporadiskt eller inte alls. Procentsiffrorna i tabellen är räknade på valida svar (jfr. Metod-
kapitlet om internbortfall i vissa frågor). 
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faktum att det inom socialtjänsten i genomsnitt tycks finnas fler tillfällen till sådant utbyte (jfr. 
Tabell 8), men kan också bero på att önskemål och ambitioner skiljer sig åt mellan olika med-
arbetare. Den upplevda nyttan av deltagandet i olika fora för kollegial diskussion syns också 
genomgående hög och den enda signifikanta skillnaden är att frivårdens medarbetare, vid de 
relativt få enheter där grupphandledning förekommer (se Tabell 8), är något mindre nöjda 
med denna form än medarbetarna inom övriga organisationer. Totalt sett framstår möjlig-
heterna att utbyta erfarenheter om det egna arbetet i både chefers och medarbetares beskriv-
ning som tämligen tillfredsställande. Som redan sagts betyder detta inte självklart att det finns 
en etablerad, gemensam fond av ”beprövad klinisk erfarenhet” vid samtliga enheter. Däremot 
bör resultaten kunna tolkas som att åtminstone en av de grundläggande förutsättningarna för 
att bygga upp en sådan fond är förhanden vid flertalet enheter inom samtliga organisationer. 

  
Tabell 9. Andel medarbetare inom olika organisationer som anser att det finns tillräcklig tid avsatt för, respektive 
                att de har stor nytta av olika fora för kollegial diskussion.  
 
Tillräcklig tid för: Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård TOTALT p a 

Grupphandledning 88,5 % 84,1 % 75,0 % 72,9 % 80,8 % ** 
Ind. Handledning,  80,5 % 71,0 % 71,4 % 66,7 % 73,2 % ns 
Behandlingskonferens 80,8 % 67,8 % 73,5 % 58,8 % 71,4 % *** 
Annat veckoforum 75,0 % 70,0 % 78,6 % 58,6 % 69,2 % ns 
Har stor nytta av:       

Grupphandledning 74,7 % 85,6 % 61,4 % 75,6 % 74,3 % ** 
Ind. Handledning 87,2  % 96,8 % 81,5 % 91, 7 % 89,3 % ns 
Behandlingskonferens 80,4  % 81,0 % 75,4 % 86,2 % 80,0 % ns 
Annat veckoforum 79,2 % 80,0 % 92,3 % 80,0 % 81,3 % ns 
a p-värden (χ2): *** < .001, ** < .01, * < .05; Procent beräknad på valida svar, 
  
Till frivårdens medarbetare, som till stor del har till uppgift att för klienternas räkning för-
medla kontakt med andra vårdorgan, ställdes också ett antal frågor om det upplevda sam-
arbetet med socialtjänst och beroendevård. Här uppgav två tredjedelar av medarbetarna att 
regelbundna konferenser förekom med socialtjänsten och drygt hälften att sådana förekom 
med beroendevården. Nio av tio medarbetare ansåg sig, i båda fallen, ha stor nytta av dessa 
överläggningar, men ungefär fyra av tio uppfattade samtidigt, också i båda fallen, den avsatta 
tiden för samarbete som alltför knapp,   
  
Klientbedömning och individanpassning  
 
En annan grundläggande förutsättning för att utveckla en tillförlitlig lokal ”beprövad erfaren-
het” är rimligen att man dokumenterar och följer upp sitt klientarbete på ett sådant sätt att det 
blir möjligt att kritiskt granska och gemensamt reflektera över (Oscarsson, 1999; Blomqvist, 
2000). Inte heller av detta kan enkäten ge en klar och entydig bild. Dock kan svaren på ett 
antal frågor om användningen av olika slag av bedömningsinstrument sägas ge åtminstone en 
viss indikation på om, i vilken utsträckning och på vilket sätt en sådan dokumentation och 
uppföljning äger rum. Tabell 10 ger således besked om hur ofta man vid de olika enheterna, 
enligt verksamhetscheferna, överhuvudtaget använder olika bedömningsinstrument och om 
hur stor andel av aktuella klienter som under det senaste året, enligt samma källa, blivit 
föremål för bedömning med något av dessa instrument. 
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Tabell 10. Andel enheter som använder olika bedömningsinstrument och total andel aktuella klienter som under 
                 de senaste 12 månaderna varit föremål för bedömning (M, s). Verksamhetschefers uppgifter. 
 

Bedömingsinstrument:19 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård TOTALT p a 

ASI 100,0 %   66,7 %   88,9 %     50,0 %   78,3 % ns 

DOK     9,1 %           -     -   100,0 %   11,1 % *** 

ADAD     9,1 %   14,3 %   88,9 %       -   26,7 % *** 

AUDIT   45,5 %   52,4 %   77,8 %       -   51,1 % ns 

ADDIS     9,1 %       -   22,2 %        -    6,7 % ns 

MAPS    18,2 %   14,3 %        -       -   11,1 % ns 

Något instrument  100,0 %   90,5 % 100,0 % 100,0 %   95,6 % ns 

Andel bedömda klienter 
(M,s)    57,8 %   52,3 %   13,9 %   86,3 %    49,8 % ***a 

a p-värden (χ2; F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05): a lvm, soc > bero > friv 
  
Som framgår av tabellen använder samtliga deltagande enheter utom två enheter inom bero-
endevården20 åtminstone något bedömningsinstrument. Det utan konkurrens mest använda 
instrumentet är ASI, något som knappast är ägnat att förvåna med tanke på den intensiva 
kampanj för att använda detta instrument som såväl olika myndigheter som flera politiska 
organ bedrivit under det senaste decenniet (Abrahamson & Tryggvesson, 2009). Det tycks 
dock bara vara inom socialtjänsten som samtliga enheter anammat budet att använda ASI. 
Inom LVM-vården är istället DOK det påbjudna instrumentet, vilket också återspeglas i 
tabellen. I övrigt pekar tabellen på stora skillnader mellan de olika organisationerna i fråga om 
vilka instrument man använder, något som knappast torde underlätta samverkan 
organisationerna emellan. Notabelt är också att det av samtliga enheter, endast är två sådana 
inom socialtjänsten och tre inom beroendevården som uppger sig använda MAPS, det enda av 
instrumenten som ger en möjlighet att koppla utfall till insatser och därmed ge underlag för en 
kritisk granskning av det egna arbetet. Att en stor majoritet av alla enheter uppger sig använda 
något bedömningsinstrument innebär dock inte att alla klienter bedöms. Enligt 
verksamhetschefernas uppgifter har, sett över alla organisationerna, drygt hälften av de 
klienter som varit aktuella under det senaste året inte varit föremål för någon systematisk 
bedömning alls. Dessutom ger annan forskning klara indikationer på att de bedömningar som 
görs i huvudsak sker vid behandlingens början och att systematisk uppföljning i själva verket 
är mycket ovanlig (t.ex. Abrahamson & Tryggvesson, 2009). Totalt sett indikerar tabellen att 
systematisk bedömning är vanligast inom LVM- vården och minst vanlig inom frivården. Den 
låga siffran för den senare organisationen torde dock hänga samman med att man i stor 
utsträckning tar emot klienter som varit frihetsberövade och, i linje med kriminalvårdens 
policy, ASI-bedömts under anstaltsvistelsen. Tabell 11 återger medarbetarnas uppfattning om 
hur många av de klienter man själv haft ansvar för under de senaste 12 månaderna som under 
denna period varit med om någon form av systematisk bedömning. 
                                                 
19 ASI, DOK och ADAD (det senare för ungdomar) är instrument för bedömning av problemtyngd och hjälp-
behov hos missbrukare, och AUDIT ett instrument för snabb identifiering av alkoholproblem, alla rekommen-
derade i Socialstyrelsens riktlinjedokument. MAPS är en teknik för klient- och enhetsbeskrivning, avsedd som 
ett komplement till ASI och ADDIS, ett bedömningsinstrument baserat på ICD-10- och DSM IV-diagnoserna av 
skadlig bruk/missbruk respektive beroende av alkohol och narkotika. 
20 En slutenvårdsavdelning och en beroendemottagning. 
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Tabell 11. Andel (i procent) av de egna klienterna för vilka man själv eller någon kollega vid samma enhet använt 
                 bedömningsinstrument under de senaste 12 månaderna. Medarbetarnas uppgifter. 
 

 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård TOTALT p a 
Själv bedömt (M, s) 35,3 (34,8) 22,3 (33,8) 12,1 (21,1) 29,9 (37,0) 24,1 (32,9) *** a 
Kollega bedömt (M, s) 31,0 (34,2) 30,6 (34,0) 19,6 (21,2) 58,2 (37,1) 32,8 (34,2) *** b 
Totalt (M, s) 59,1 (34,8) 48,3 (41,1) 30,6 (27,4) 78,8 (33,8) 51,7 (38,4) *** c 

     a p-värden (χ2): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05): a lvm, soc > bero > friv;  b lvm, >soc, bero > friv; 
c lvm > soc > bero > friv.  
  
En jämförelse mellan tabellerna 10 och 11 visar att chefernas och medarbetarnas skattningar 
av i vilken utsträckning man använder bedömningsinstrument stämmer ganska väl för 
socialtjänsten, beroendevården och LVM-vården. Däremot skattar frivårdens chefer denna 
andel mycket lägre än de egna medarbetarna gör. En möjlig förklaring är att den 
uppenbarligen betydligt högre klientgenomströmningen vid frivårdens enheter (jfr. Tabell 2) 
försvårar chefernas överblick i detta avseende. Sammantagna pekar de båda tabellerna på att 
mer än tre fjärdedelar av LVM-vårdens klienter, uppåt sex av tio av socialvårdens klienter och 
ungefär hälften av beroendevårdens klienter genomgår någon form av systematisk bedöm-
ning, medan frivårdens andel är betydligt lägre. Alla dessa skillnader är statistiskt signi-
fikanta, men det bör påpekas att de höga standardavvikelserna indikerar att det också, inom 
alla organisationerna, finns stora skillnader mellan olika medarbetare (och i något lägre grad 
mellan olika enheter) när det gäller användandet av bedömingsinstrument. Frivårdens låga 
siffra bör dock, som redan nämnts, sannolikt förstås mot bakgrunden av att en stor del av 
dessa klienter genomgått bedömning med ASI under den tid de vistats i fängelse.  

För att få ytterligare grepp om vilken roll systematisk bedömning spelar i klientarbetet 
inom de olika organisationerna ombads respondenterna också ta ställning till ett antal påstå-
enden om användning av bedömningsinstrument. Svaren på dessa frågor återges i Tabell 12 
(nästa sida). Som framgår uppger medarbetarna i samtliga organisationer, knappast särskilt 
förvånande, att det primära skälet att använda bedömningsinstrument är att de behövs för att 
få en bild av klientens problem, medan – de i debatten stundom återkommande – påståendena 
att användandet av bedömningsinstrument skulle påverka klientkontakten negativt eller att en 
god personlig kontakt skulle kunna ersätta bedömningsinstrument, generellt får lågt stöd. 
Samtidigt bör noteras att det påstående som får näst starkast stöd är att bedömingsinstrument 
används för att det krävs av arbetsplatsens ledning. Påståendena att användandet av sådana 
instrument snarare bidrar till bättre kontakt med klienten, att de behövs för att klienten eller 
behandlaren ska kunna följa utvecklingen i det enskilda fallet och att de är viktiga som under-
lag för att utveckla klientarbetet får alla medelhögt stöd, liksom det närmast motsatta påståen-
det att bedömningsintrument inte är lämpliga att använda för alla klienter. 

Trots den relativa samstämmigheten om värdet av bedömningsinstrument, finns också här 
vissa skillnader mellan de fyra organisationerna. Generellt sett förefaller LVM-vårdens med-
arbetare vara mest positiva och deras kolleger inom frivården minst positiva. Inte minst syns 
LVM-vårdens medarbetare, åtminstone att döma av deras svar på frågorna, i högre grad än 
övriga vara benägna att använda systematisk klientbedömning som underlag för att utveckla 
sitt arbete, både individuellt och i det enskilda fallet. Denna slutsats stöds också av det faktum 
att LVM-vården, enligt både chefer och medarbetare bedömer en mycket högre andel av sina 
klienter än man gör i övriga organisationer. Dessutom indikerar en faktoranalys av tabellens 
påståenden att en dominerande faktor, ”underlag för utveckling” (förklarande 34 % av den 
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totala variansen), var starkast förankrad inom LVM-vården och svagast inom frivården, att en 
andra, ”instrument kan skapa problem” (18 % av variansen), var klart starkare förankrad inom 
frivården och i någon mån beroendevården än inom LVM-vården, och att en tredje faktor, 
”krav uppifrån” (10 % av variansen), var klart starkast förankrad inom socialtjänsten.  
  
Tabell 12. Medarbetarnas grad av instämmande i olika påståenden om användning av bedömningsinstrument (M, s). 
                 (4 = instämmer helt; 1 = instämmer inte alls) 
 

 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård Alla p a 

Viktigt för att få bild av klientens 
problerm 

 
3,24 (0,69) 

 
3,11 (0,71) 

 
3,07 (0,78) 

 
3,34 (0,65) 

 
3,18 (0,72) 

 
**a 

Bra för att få personlig kontakt 
med klienten 

 
2,62 (0,89) 

 
2,79 (0,89) 

 
2,47 (0,93) 

 
3,14 (0,74) 

 
2,73 (0,90) 

 
*** b 

Viktigt för att klienten ska kunna 
följa sin egen utveckling 

 
2,66 (0,85) 

 
2,86 (0,76) 

 
2,49 (0,81) 

 
3,04 (0,77) 

 
2,74 (0,82) 

 
*** c 

Nödvändigt underlag för att ut-
veckla de insatser man erbjuder 

 
2,77 (0,83) 

 
2,82 (0,81) 

 
2,62 (0,84) 

 
3,09 (0,76) 

 
2,81 (0,83) 

 
*** d 

Intervjuer med bedömnings- 
instrument tar för lång tid 

 
1,85 (0,84) 
 

 
2,24 (0,85) 

 
2,22 (0,83) 

 
1,86 (0,78) 

 
2,06 (0,85) 

 
*** e 

Bedömningsinstrument riskerar 
påverka kontakten negativt 

 
1,42 (0,60) 

 
1,58 (0,71) 

 
1,58 (0,67) 

 
1,38 (0,55) 

 
1,50 (0,65) 

 
** f 

Bedömningsinstrument onödiga 
om man känner klienten väl 

 
1,50 (0,77) 

 
1,49 (0,71) 

 
1,76 (0,87) 

 
1,32 (0,63) 

 
1,53 (0,77) 

 
*** g 

Viktiga för att behandlaren ska 
kunna följa individens utveckling  

 
2,67 (0,83) 

 
2,77 (0,80) 

 
2,32 (0,79) 

 
3,04 (0,77) 

 
2,68 (0,84) 

 
*** c 

Bedömningsinstrument är inte 
lämpliga för alla klienter 

 
2,45 (1,04) 

 
2,30 (0,91) 

 
3,01 (0,93) 

 
1,86 (0,76) 

 
2,44 (1,01) 

 
*** h 

Ledningen kräver att instrument 
används 

 
3,26 (1,01) 

 
2,56 (1,15) 
 

 
3,03 (0,93) 

 
3,31 (0,86) 

 
3,02 (1,01) 

 
*** i 

 

a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a lvm >  soc > bero, friv; b lvm, bero > soc, friv,    
c  lvm > bero, soc > friv; d lvm > övriga; e ber, friv > lvm, soc; f  bero, friv > soc > lvm; g friv > övriga; h friv > soc, bero > lvm ;       fi  
soc,  
 
Sett över alla organisationer pekar redovisade data på att systematiska klientbedömningar på 
sin höjd görs i hälften av alla fall. Eftersom det dessutom tycks finnas större konsensus om att 
bedömningar bör göras än om hur de ska användas, och eftersom bedömningar enligt andra 
källor i allmänhet endast görs i samband med att klienterna påbörjar en behandling eller 
vårdperiod, men inte när denna avslutas eller i form av en uppföljning efteråt, kan detta knap-
past tolkas som att det på flertalet enheter pågår en kontinuerlig lokal kunskapsuppbyggnad, 
baserad på systematisk granskning av det egna arbetet. Möjligen måste ett undantag här göras 
för LVM-vårdens enheter, där det av enkätsvaren att döma finns en starkare etablerad rutin att 
använda bedömningsinstrument som underlag för att utveckla det egna arbetet. Dessutom 
måste resultaten här för frivårdens del sannolikt tolkas i ljuset av möjligheten att deras 
klienter bedömts redan under en föregående anstaltsvistelse (jfr. ovan) 
 
Vad styr klientarbetet? 
 
För att få en uppfattning om vilken bild personalen i de fyra organisationerna själva hade av 
grunderna för det egna klientarbetet, ombads de ta ställning till ett antal påståenden om i 
vilken utsträckning de menade att deras val av insatser och behandlingsmetoder påverkades 
av ett antal uppräknade faktorer. Svaren på dessa frågor återges i Tabell 13. 
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Tabell 13. Medarbetarnas genomsnittliga grad av instämmande i olika påståenden om vad som styr det egna klientarbetet.  
                  (4 = påverkar mycket; 1 = påverkar inte alls; M, s) 
 
 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård TOTALT p a 

Diskussion med kolleger 2,99 (0,71) 3,14 (0,68) 3,15 (0,76) 3,22 (0,65) 3,12 (0,71) *a 
Chefens bedömning 2,87 (0,83) 2,54 (093) 2,59 (0,90) 2,77 (0,74) 2,68 (0,87) *** b 
Klientens synpunkter 3,37 (0,63) 3,30 (0,61) 3,20 (0,66) 3,16 (0,68) 3,26 (0,64) ** c 
Egna erfarenheter av 
liknande klienter 

 
3,21 (0,63) 

 
3,26 (0,68) 

 
3,14 (0,73) 

 
3,07 (0,66) 

 
3,18 (0,68) 

 
* 

Aktuella forsknings-
resultat 

 
2,76 (1,00) 

 
2,93 (0,91) 

 
2,73 (0,83) 

 
2,60 (0,83) 

 
2,77 (0,77) 

 
** d 

Vad som kan motiveras 
ekonomiskt 

 
2,64 (0,92) 

 
2,16 (0,80)  

 
2,22 (0,91) 

 
1,97 (0,82) 

 
2,29 (0,84) 

 
*** e 

Politikers direktiv 2,56 (0,94) 2,45 (0,94) 2,13 (0,90) 1,97 (0,86) 2,29 (0,94) *** f 
Kunskap från utbildning 2,84 (0,82) 3,25 (0,70) 2,69 (0,88) 3,13 (0,74) 2,98 (0,82) *** g 
Handledares synpunkter 2,46 (0,81) 2,43 (0,98) 2,21 (0,90) 2,66 (0,86) 2,42 (0,91) *** h 

  
  a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05 Post hoc tests (Scheffe, p < .05): a lvm > soc; b soc > friv, bero; c soc > lvm;  
  .  

d bero > lvm;  e soc  > friv, bero > lvm; f soc, bero > friv, lvm; g bero, lvm > soc, friv;  h lvm, > friv.  

Som tabellen visar är de faktorer som totalt sett starkast uppfattas styra det egna klientarbetet i 
turordning klienternas synpunkter, egna erfarenheter av liknande klienter, diskussion med 
kolleger, samt kunskaper som förmedlats via utbildning. Detta skulle kunna uttolkas som att 
man inom alla de fyra organisationerna i hög grad ansåg sig bedriva en ”evidensbaserad 
praktik” redan innan SKL:s implementeringsarbete påbörjades, åtminstone i den meningen att 
de viktigaste uppgivna påverkansfaktorerna skulle kunna sägas motsvara de tre källor – 
”klientens val”, ”beprövad erfarenhet” och ”extern evidens” – som Sacket m.fl. (1997) angivit 
som nödvändiga (jfr. ovan). Som redan framhållits finns det dock starka invändningar mot en 
sådan tolkning. Visserligen finns stöd för att man till stor del förlitar sig till ”extern evidens” i 
den meningen att åtminstone vissa av de metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens 
riktlinjedokument tycks användas tämligen frekvent. Däremot är det tveksamt om det faktum, 
att man förlitar sig till egna erfarenheter och diskussion med kolleger kan likställas med att 
man baserar sitt arbete på ”beprövad erfarenhet”21. Som nyss framhållits talar snarare det 
mesta för att det på de flesta håll inte pågår någon systematisk lokal kunskapsuppbyggnad, 
baserad på en kontinuerlig, empirisk uppföljning av vad de egna insatserna resulterar i. Att 
man uppfattar sig ta hänsyn till den enskilda klientens synpunkter är inte heller självklart 
detsamma som att man utvecklat rutiner för att kontinuerligt garantera att denna reellt har 
inflytande över behandlingsprocessens förlopp (t.ex. Miller m.fl., 2002).  

Icke desto mindre ger tabellens data en i vissa stycken intressant bild av skillnader mellan 
de fyra organisationerna beträffande vilka hänsyn man tar – eller anser sig behöva ta – i 
klientarbetet. Således beskriver sig socialtjänstens medarbetare i signifikant högre grad än 
andra behöva ta hänsyn till ekonomiska realiteter och, tillsammans med beroendevårdens 
medarbetare, också till politiska direktiv. Samtidigt beskriver de sig i signifikant högre grad 
än åtminstone LVM-vårdens medarbetare som lyhörda för klientens synpunkter, men också, 
tillsammans med frivårdens medarbetare, som mindre benägna än övriga att förlita sig på 
kunskaper de tillägnat sig i sin utbildning. LVM-vårdens medarbetare å sin sida uppger sig i 

                                                 
21 Varken ”tyst kunskap” eller ”magkänsla” är, som stundom påpekats, detsamma som ”beprövad erfarenhet”. 
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signifikant högre grad än sina kolleger inom socialtjänsten ta hänsyn till kollegers synpunkter 
och i högre grad än kollegerna inom frivården, lyssna till sina handledare. Beroendevårdens 
anställda slutligen, uppger sig, tillsammans med kollegerna inom LVM-vården, i signifikant 
högre grad än övriga lita till utbildningsmässiga erfarenheter, men också, i signifikant högre 
grad än just LVM-vårdens anställda, basera vad de gör på aktuell forskning. 

En faktoranalys av tabellens påståenden ger en faktor som kan ses som en exponent för 
”kunskapspåverkan” (25 % av variansen), med höga laddningar för kunskap genom utbild-
ning, handledares synpunkter och aktuell forskning; en som kan ses som ett uttryck för ”rea-
litetsanpassning” (17 %), med höga laddningar för politikers direktiv och vad som kan moti-
veras ekonomiskt; en tredje, ”klientnära” faktor (13 %), med höga laddningar för klientens 
synpunkter och erfarenhet av liknande klienter; och en fjärde faktor som kan uttolkas ”lokal 
tradition” med höga laddningar för diskussion med kolleger och chefens synpunkter. En 
variansanalys visar att den första faktorn, ”kunskapspåverkan” är starkare förankrad inom 
beroendevården och tvångsvården än inom socialtjänsten och frivården, att den andra, ”reali-
tetsanpassning” är starkast inom socialtjänsten och svagast inom LVM-vården, att den tredje, 
”klientnära” dimensionen är starkare närvarande inom beroendevården och socialtjänsten än 
inom framför allt LVM-vården, samt att den fjärde faktorn, ”lokal tradition”, däremot är 
signifikant starkare representerad inom LVM-vården än inom någon annan organisation. 
 
Synsätt på missbruk och behandling 
 
De data som hittills redovisats i detta kapitel kan sägas ge åtminstone visst stöd åt uppfatt-
ningen att Socialstyrelsens riktlinjedokument – i den mån ambitionen är att utveckla och 
förbättra den svenska missbrukarvården – i viss mening skjuter vid sidan av målet. Medan 
riktlinjedokumentet sålunda i hög grad fokuserar på att peka ut vilka metoder man anser att 
praktiken bör använda, pekar föreliggande redovisning, i likhet med flera tidigare studier, på 
att missbrukarvårdens problem mindre ligger i en förment avsaknad av kunskap om sådana 
metoder och i högre grad i att man inte utvecklat rutiner för att systematiskt dra lärdom av 
erfarenheter av det egna klientarbetet och för att anpassa sina insatser till klienternas högst 
varierande, individuella problem och förutsättningar (t.ex. Blomqvist 2009a). Som påpekats i 
det inledande kapitlet kan man därför, om än något tillspetsat, hävda att riktlinjedokumentet 
visserligen anvisar ett antal konkreta lösningar, men – genom att inte göra några försök att 
konkret identifiera vad man ser som missbrukarvårdens största brister – egentligen inte 
diskuterar på vilka problem dessa lösningar är avsedda att tillämpas. Man skulle rentav kunna 
säga att Socialstyrelsen i dubbel mening negligerar vikten av att precisera vilket problem man 
avser att lösa, i så måtto att man, inte heller – annat än mycket ytligt och på en i huvudsak 
semantisk nivå – diskuterar olika definitioner av, och olika uppfattningar och teorier om, 
fenomenet missbruk och beroende (Blomqvist, 2009c). Detta är desto mer anmärkningsvärt 
som vi idag vet att omgivningens – såväl det egna nätverkets som de professionellas – 
uppfattningar i dessa avseenden, spelar en betydande roll för den enskilde individens 
möjligheter att ta sig ur ett missbruk eller beroende (ibid., Samuelsson m.fl., 2009). För att få 
en bild av praktikernas synsätt i dessa frågor ombads de i enkäten att ta ställning till ett antal 
påståenden om missbruk och beroende. Resultaten återges i Tabell 14 (nästa sida).  

Som framgår av tabellen råder stor enighet bland alla svarande om att varken alkohol- 
eller narkotikamissbrukare i princip bör behandlas och bemötas på något annat sätt än andra 
medborgare. I andra avseenden går dock uppfattningarna uppenbarligen isär, såväl inom och 
mellan de olika organisationerna, som rörande hur man ser på alkohol- respektive narko-
tikaproblem. Generellt uppfattas narkotikamissbrukaren i något högre grad än alkohol-
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missbrukaren som ett ”offer”, som inte själv kan ta sig ut sitt missbruk, även om 
uppfattningen att professionell hjälp behövs får starkt stöd av de svarande, både för 
alkoholmissbruk och narkotikamissbruk. Vad gäller alkoholmissbruk tror frivårdens och 
socialtjänstens medarbetare i signifikant högre grad än kollegerna inom beroendevård och 
tvångsvård att ”självläkning” är möjlig, medan det omvända förhållandet råder ifråga om 
uppfattningen att alkoholmissbrukare vanligen förnekar sina problem och måste fås att tillstå 
att de behöver hjälp. Beträffande narkotikamissbruk menar LVM-vårdens företrädare, 
möjligen något motsägel-sefullt, i signifikant högre grad än övriga både att det är en viljefråga 
att sluta och att missbrukaren inte inser sitt eget bästa och behöver professionell hjälp.  
  
Tabell 14. Medarbetarnas genomsnittliga grad av instämmande i olika påståenden om missbruk och beroende av alkohol 
                  och narkotika. (4 = instämmer helt; 1 = instämmer inte alls; M, s) 
 
Alkohol: Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård Alla p a 
Missbruk är inget man väljer utan 
något man drabbas av 

 
2,45 (0,86) 

 
2,63 (0,80) 

 
2,47 (0,82) 

 
2,59 (0,89) 

 
2,54 (0,54) 

 
ns 

Det går att ta sig ur ett missbruk 
på egen hand  

 
2,87 (0,87) 

 
2,52 (0,83) 

 
2,89 (0,89) 

 
2,46 (0,75) 

 
2,69 (0,86) 

 
***a 

De flesta missbrukare måste fås 
att tillstå problem som de förnekar 

 
2,58 (0,89) 

 
2,91 (0,74) 

 
2,66 (0,80) 

 
3,24 (0,69) 

 
2,83 (0,82) 

 
***b 

De flesta missbrukare behöver 
professionell hjälp 

 
2,80 (0,71) 

 
3,11 ((0,68) 

 
2,91 (0,68) 

 
3,34 (0,60) 

 
3,03 (0,70) 

 
***b 

Samhället bör ej bemöta miss-
brukare annorlunda än andra 

 
3,27 (0,97) 

 
3,40 (0,89) 

 
3,29 (0,90) 

 
3,21 (1,01) 

 
3,30 (0,94) 

 
ns 

Narkotika       
Ingen blir missbrukare av fri vilja 
och berått mod 

 
3,25 (0.87) 

 
3,05 (0,96) 

 
3,13 ((0,93) 

 
3,17 (0,88) 

 
3,14 (0,92) 

 
ns 

Att sluta med missbruk är mest en 
fråga om att vilja 

 
2,17 (0,77) 

 
2,33 ((0,89) 

 
2,36 (0,73) 

 
2,58 (0,87) 

 
2,35 (0,82) 

 
***c 

En missbrukare vet oftast bäst 
själv vad som behövs för att sluta 

 
2,49 (0,62) 

 
2,33 (0,69) 

 
2,36 (0,65) 

 
2,10 (0,62) 

 
2,33 (0,66) 

 
***d 

Professionell behandling är 
nödvändig för att sluta 

 
2,65 (0,86) 

 
3,09 (0,70) 

 
2,79 (0,81) 

 
3,26 (0,67) 

 
2,94 (0,80) 

 
***e 

Missbrukare har samma rättigh-
eter och skyldigheter som andra 

 
3,78 (0,47) 

 
3,76 (0,51) 

 
3,85 (0,42) 

 
3,77 (0,51) 

 
3,79 (0,48) 

 
ns 

a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a lfriv, soc > bero, lvm; b lvm > bero > friv, soc     
c  lvm > friv > bero, soc; d lvm < övriga; e lvm,  bero > friv, soc. 
 
Man kan också, utifrån frågorna om huruvida individen själv är ansvarig för problemets 
uppkomst och om det är möjligt att ta sig ur ett missbruk på egen hand, konstruera en indel-
ning enligt de fyra grundläggande ”models for helping and coping” (Brickman et al., 1982), 
som presenterats i kapitel 3: den ”moraliska modellen” (som ser individen som ansvarig för 
uppkomsten för sina problem, men också som kapabel att själv lösa dem); ”expertmodellen” 
(som tvärtom ser individens problem som en effekt av krafter hon/han inte själv kan påverka 
och individen som oförmögen att lösa dem utan professionell hjälp); ”fostransmodellen” (som 
visserligen ser individen som ”skyldig” men ändå som oförmögen att lösa sina problem utan 
hjälp av inre eller yttre kontroll och stöd från någon högre moralisk auktoritet), och ”kompen-
sationsmodellen” (som inte klandrar individen för problemets uppkomst, men ser 
henne/honom som i princip kapabel att lösa det om hon/han ges de nödvändiga förutsätt-
ningarna22. Figurerna 1 och 2 visar i vilken utsträckning de fyra organisationernas medarbe-
tare ansluter sig till olika modeller. 

                                                 
22 ”Moralisk modell”: instämmer inte alls eller bara i någon mån i det första och fjärde påståendet för alkohol 
respektive narkotika; ”expertmodell”: instämmer helt eller i hög grad i både det första och det fjärde påståendet; 
”fostransmodell”: instämmer i det fjärde men inte det första påståendet; ”kompensatorisk modell”: instämmer i 
det första men inte det fjärde påståendet. 
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Figur 1. Medarbetarnas synsätt på alkohol- respektive narkotikaproblem 
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B. Andel medarbetare med olika synsätt på narkotikaproblem
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Som framgår är ”expertmodellen” den modell som totalt sett har flest förespråkare, dock vad 
gäller alkoholproblem i viss konkurrens med ”fostransmodellen”, medan den ”moraliska mo-
dellen” och ”kompensationsmodellen” har betydligt färre förespråkare. De viktigaste skill-
naderna mellan de olika organisationerna är att LVM-vårdens och i viss mån beroende-
vårdens företrädare generellt tycks förespråka ”expertmodellen” i högre grad än kollegerna 
inom frivården och socialtjänsten, att ”fostransmodellen” tycks ha flest företrädare inom 
LVM-vården och att ”kompensationsmodellen” är starkast representerad i socialtjänstmedar-
beternas syn på narkotikaproblem. Totalt sett visar dessa analyser, i likhet med flera tidigare 
studier, att det inte finns någon särskilt stark konsensus bland missbrukarvårdens medarbetare 
i fråga om synen på karaktären av de problem man har att hantera. Även om det ter sig rimligt 
att anta att de ovan redovisade skillnaderna mellan de olika organisationerna i fråga om 
personalens utbildning, samt organisationernas uppgifter och åtaganden till åtminstone någon 
del återspeglas i t.ex. ”expertmodellens” starka ställning inom beroendevård och LVM-vård 
och ”fostransmodellens” relativt starka ställning inom LVM-vården, förefaller olikheterna i 
synen på missbruk och beroende framför allt vara något som ”skär igenom” alla de fyra 
organisationerna23. Generellt kan ”expertmodellens” starka ställning tolkas som liggande i 
linje med tanken att praktikerns främsta uppgift är att följa av forskarna formulerade riktlinjer 
(jfr. Kapitel 1). Om man ser saken utifrån den typ av multifaktoriella perspektiv på missbruk 
och beroende, som presenterats i Kapitel 3, kan det samtidigt te sig bekymmersamt att den 
”kompensatoriska modellen”, med sin betoning av klientens kompetens och behovet av indi-
viduellt anpassat stöd, förefaller ha ett ganska begränsat stöd (jfr. Blomqvist, 2009c).  
 

                                                 
23 I en undersökning av allmänhetens syn på olika former av missbruk (Blomqvist, 2009c), var ”fostransmo-
dellen” den oftast föredragna för narkotikaproblem, medan den tävlade med den ”moraliska modellen” om 
förstaplatsen vad gäller alkoholmissbruk. En direkt jämförelse med föreliggande studie är dock vansklig, bl.a. 
beroende på metodologiska skillnader. 
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Om resultat och evidensbasering 
 
Som påtalats i det inledande kapitlet i denna rapport har olika uppfattningar framförts i 
debatten om värdet av att ”evidensbasera” missbrukarvården. Som också diskuterats syns det 
officiella målet med Socialstyrelsens (2007a) rekommendationer och det uppdrag som senare 
givits till SKL, främst vara att, genom att implementera nya metoder, förbättra miss-
brukarvårdens resultat. Mot denna bakgrund ombads de praktiker som besvarat enkäten slut-
ligen att ta ställning till ett antal påståenden, dels om vad som är viktigt för att uppnå ett bra 
resultat i klientarbetet, dels om vad evidensbaserat arbete inom missbrukar- och beroende-
vården kan tänkas betyda. I anslutning till den senare uppgiften ombads respondenterna också 
besvara ett antal frågor om huruvida, i vilken utsträckning och på vilket sätt de vid enkät-
tillfället hade tagit del av riktlinjedokumentet – som alltså hade publicerats mer än ett halvår 
men mindre än ett år innan enkäten besvarades. Tabell 15 återger de svarandes inställning till 
vad som är viktigt för att uppnå ett bra resultat i klientarbetet inom missbrukar- och beroende-
vården.  
  
Tabell 15. Medarbetarnas genomsnittliga grad av instämmande i olika påståenden om vad som är viktigt för att uppnå ett bra 
                   resultat. (4 = mycket viktigt; 1 = inte alls viktigt; M, s) 

 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård Alla p a 
Att använda manualbaserade 
metoder 

 
2,78 (0,70) 

 
2,78 (0,70) 

 
2,79 (0,76) 

 
2,78 (0,66) 

 
2,79 (0,80) 

 
ns 

Att vägledas av vad som förmed-
las av kolleger och arbetsledare 

 
2,97 (0,70) 

 
3,16 (0,65) 

 
3,01 (0,64) 

 
3,16 (0,50)   
 

 
3,08 (0,63) 

 
**a 

Att lita till sin känsla eftersom 
behandling är komplext 

 
2,99 (0,74) 

 
3,11 (0,65) 

 
2,92 (0,69) 

 
3,04 (0,68) 

 
3,02 (0,69) 

 
* 

Att låta information från klienten 
vara avgörande 

 
3,20 (0,60) 

 
3,18 (0,61) 

 
3,11 (0,68) 

 
2,89 (0,65) 

 
3,09 (0,62) 

 
***b 

Att använda insatser som prövats 
vetenskapligt med god effekt 

 
3,35 (0,68) 

 
3,45 (0,64) 

 
3,46 (0,60) 

 
3,21 (0,64) 

 
3,38 (0,65) 

 
**c 

Att ta del av vad praktiker 
dokumenterat om sitt arbete 

 
3,03 (0,65) 

 
3,14 (0,68) 

 
3,00 (0,68) 

 
2,95 (0,64) 

 
3,04 (0,67) 

 
**d 

Bemötande och förhållningssätt 
snarare än specifik metod   

 
3,30 (0,66) 

 
3,34 (0,63) 

 
3,36 (0,62) 

 
3,27 (0,63) 

 
3,32 (0,64) 

 
ns 

a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a lvm, bero > friv, soc; b lvm < övriga;  
c  friv, bero > lvm; d bero > lvm. 
  
Som indikeras av de genomgående höga värdena, tenderar de svarande att se flertalet av de 
uppräknade faktorerna som mycket eller ganska viktiga för ett gott utfall. Totalt ses an-
vändandet av insatser med vetenskapligt belagd effekt som det viktigaste för ett bra resultat, 
följt av att ha ett gott bemötande och att ta fasta på vad klienten själv säger, medan använd-
ning av manualbaserade metoder och att lita till sin känsla är vad som rankas relativt sett 
lägst. Om man ser till skillnader mellan organisationerna förefaller socialtjänstens och fri-
vårdens medarbetare lita mindre än övriga till kolleger och arbetsledare, medan LVM-vårdens 
personal i lägre grad än övriga förefaller beakta vad klienten själv säger. Dessutom är de 
mindre benägna än kollegerna inom beroendevård och frivård att se vetenskapligt testade 
metoder som viktiga och litar samtidigt i mindre grad än beroendevårdens personal till 
dokumenterade praktikerfarenheter. 

En faktoranalys av tabellens påståenden ger tre faktorer, som tillsammans förklarar 64 % 
av variansen. Den första kan tolkas som en ”evidensfaktor” (29 % av variansen) med höga 
laddningar för vetenskapligt beprövade insatser, manualbaserade metoder och dokumen-
terade praktikererfarenheter, den andra kan ses som en ”relationsfaktor” (21 % av variansen) 
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med höga laddningar för bemötande och vad klienten säger, och den tredje kan sägas uttrycka 
tilltro till ”lokal tradition” (14 % av variansen), med höga laddningar för vägledning av 
kolleger och arbetsledare samt att lita till sin känsla. En variansanalys med dessa dimensioner 
indikerar att ”evidensfaktorn” är signifikant starkare förankrad inom beroendevården och 
frivården än inom LVM-vården, att ”relationsfaktorn” är starkare förankrad inom 
beroendevården och socialtjänsten än inom LVM-vården, samt att tilltron till ”lokal tradition” 
är starkast inom LVM-vården och svagast inom frivården. Totalt sett antyder denna analys att 
det bland missbrukarvårdens personal finns en viss spänning mellan uppfattningen att ett gott 
resultat beror av vilka metoder och insatser man erbjuder och uppfattningen att det viktiga är 
att lyssna till den enskilda klienten och bemöta henne/honom väl. Denna spänning förefaller 
också vara något som finns både inom och mellan de fyra organisationerna. 

Tabell 16 visar i vilken utsträckning de svarande vid enkättillfället tagit del av hela eller 
delar av Socialtstyrelsens riktlinjedokument, samt om och i vilken utsträckning de deltagit i 
organiserade diskussioner kring detta material. 

  
Tabell 16. Andel medarbetare som i olika utsträckning tagit del av och/eller deltagit i organiserade diskussioner av de 
                  nationella riktlijerna. 
    
 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård Alla p a 
Hört talas om 97,9 % 91,3 % 76,3 % 85,4 % 87,6 % *** 
Läst hela 55,1 % 61,8 % 22,4 % 43,0 % 45,7 % *** 
Läst åtminstone del av 77,1 % 73,9 % 55,3 % 70,4 % 69,0 % *** 
Diskuterat med kolleger 58,4 % 53,6 % 23,1 % 38,6 % 43,4 % *** 
Deltagit i Socialstyrelsens info-dag 26,3 % 13,6 %   1,9 %   5,1 % 11,7 % *** 
Deltagit annan liknande aktivitet 37,0 % 22,2 %    8,7 % 11,9 % 20,0 % *** 
a p-värden (χ2): *** < .001, ** < .01, * < .05 
  
Som framgår av denna tabell var riktlinjerna mindre än ett år efter det att de publicerats åt-
minstone ytligt sett väl kända bland missbrukarvårdens personal, möjligen med visst undantag 
för frivårdens medarbetare. De facto uppgav sig en majoritet av både beroendevårdens och 
socialtjänstens medarbetare vid enkättillfället ha läst hela dokumentet och ytterligare mellan 
en femtedel och en fjärdedel uppgav sig ha läst åtminstone delar av det. Även om merparten 
av beroendevårdens och socialtjänstens medarbetare också uppgav sig ha diskuterat innehållet 
med kolleger, tycks det dock, med visst undantag för socialtjänstens personal, bara ha varit en 
liten minoritet som deltagit i några mer organiserade diskussioner om riktlinjematerialet. 
Tabell 17 (nästa sida) visar hur de tillfrågade mot denna bakgrund vid det aktuella tillfället 
uppfattade innebörden av evidensbaserat arbete. 

Som tabellen visar är de två uppfattningar som generellt sett får det största stödet att evi-
densbasering innebär en ökad professionalisering och att den ökar klienternas rättssäkerhet. 
De uppfattningar som har det lägsta stödet är att evidensbasering är ett ”omöjligt” projekt som 
syftar till att vetenskapligt reglera något som inte kan styras på detta sätt och att det leder till 
att engagemang och medmänsklighet i arbetet går förlorade. Även om tabellens data således 
indikerar att de tillfrågade i huvudsak, åtminstone på en retorisk nivå, ser positivt på att 
evidenbasera missbrukarvården, pekar de samtidigt på att meningarna om värdet av en sådan 
strategi är delade. Om man ser till skillnader mellan de fyra organisationerna förefaller LVM-
vårdens medarbetare – i det första fallet tillsammans med socialtjänstens medarbetare och i 
det senare fallet tillsammans med frivårdens medarbetare – i högre grad än kollegerna inom 
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beroendevården mena att evidensbasering kommer att öka klienternas rättssäkerhet och 
inflytande. Samtidigt tycks socialtjänstens och frivårdens medarbetare i högre grad än 
beroendevårdens och särskilt LVM-vårdens medarbetare befara att evidensbasering kan leda 
till att engagemang och medmänsklighet går förlorade. 

 
Tabell 18. Andel medarbetare som instämmer i olika påståenden om innebörden av evidensbaserat arbete. 
                 (4 = instämmer helt; 1 = instämmer inte alls; M, s) 
 

 Socialtjänst Beroendevård Frivård LVM-vård Alla p a 

Ökar klienternas rättstrygghet genom 
att godtycke minskar 

 
3,02 (0,78) 

 
3,13 (0,74) 

 
3,02 (0,74) 

 
2,90 (0,78) 

 
3,02 (0,76) 

 
*a 

Är ett sätt att spara pengar genom att 
avveckla behandling utan stöd 2,40 (0,86) 2,40 (0,91) 2,37 (0,87) 2,25 (0,88) 2,36 (0,88)  

ns 
Medför att fler klienter kommer att 
leva ett nyktert/drogfritt liv 2,38 (0,76) 2,52 (0,74) 2,56 (0,74) 2,52 (0,74) 2,49 (0,75)  

ns 
En omöjlig ambition att vetenskapligt 
styra vad som ej låter sig regleras 2,00 (0,77) 1,94 (0,77) 1,94 (0,78) 1,97 (0,73) 1,96 (0,76)  

ns 
Ger klienterna större inflytande 
genom kunskap om vad som fungerar 
ä  b  

2,44 (0,79) 2,50 (0,80) 2,56 (0,81) 2,33 (0,66) 2,39 (0,78) 
 
*b 

Gör att engagemang och medmänsk-
lighet i klientarbetet går förlorat 1,64 (0,80) 1,74 (0,82) 1,70 (0,80) 1,88 (0,82) 1,73 (0,81) 

 
**c 

Innebär möjlighet till ökad professio-
nalitet inom missbrukarvården 3,17 (0,81) 3,21 (0,74) 3,14 (0,77) 2,99 (0,79) 3,14 (0,78) 

 
* 

Är en trend som kommer att gå över 1,65 (0,80)  1,50 (0,65) 1,59 (0,78) 1,71 (0,75) 1,60 (0,74)  ns 
a p-värden (F): *** < .001, ** < .01, * < .05. Post hoc tests (Scheffe, p < .05). a lvm, soc > fri > bero; b friv, lvm > soc > bero;  
c soc, friv > bero > lvm. 
 
En faktoranalys av svaren på tabellens påståenden genererar tre huvudfaktorer, som 
tillsammans förklarar 67 % av variansen. Den första (som förklarar 38 %) kan tolkas som en 
”allmän tilltro” till evidensbaseringsprojektet, med starka laddningar för professionalitet, 
klientinflytande, rättssäkerhet och förbättrat utfall (fler nyktra/drogfria). Den andra (som 
förklarar 17 %) kan ses som uttryck för en uppfattning om evidensbasering som en avhum-
anisering, eller kanske teknifiering av behandlingsarbetet (starka laddningar för att evidens-
basering innebär ett förlorat engagemang, en omöjlig ambition och/eller en trend som går 
över). Den tredje (11 %) kan tolkas som uttryck för en mer pragmatisk syn på evidens-
basering som ”kostnadseffektivisering” med en hög laddning för framför allt uppfattningen att 
evidensbasering handlar om att spara pengar på att skära ned på dålig behandling. En varians-
analys med dessa faktorer visar inte på några signifikanta skillnader mellan organisationerna. 
Om man testar faktorerna mot andra indelningar finner man vad gäller kön att kvinnor i 
signifikant högre grad än män tycks se evidensbasering som en avhumanisering av 
behandlingsarbetet. De som läst hela eller delar av riktlinjerna tenderar samtidigt att ha också 
högre tilltro till evidensbasering och i lägre grad se en risk för avhumanisering, än dem som 
inte läst dem. Sammantaget tycks alltså de svarande ha en tämligen stark tro på 
evidensbaseringens välsignelser, samtidigt som uppfattningarna i flera avseenden tycks gå isär 
om vilka dessa välsignelser mer specifikt är. Dessa skiljaktigheter förefaller till någon del 
finnas inom alla de fyra organisationerna – eller åtminstone ha funnits när enkäten 
genomfördes. Samtidigt förefaller det också finnas – eller ha funnits – vissa skillnader mellan 
de olika organisationerna, skillnader som inte alltid återspeglar faktiska förhållanden i fråga 
om arbetsrutiner och kompetens. Som ett exempel på detta kan framhållas att socialtjänstens 
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medarbetare å ena sidan tycks vara de som är bäst rustade att använda de metoder som 
Socialstyrelsens riktlinjedokument rekommenderar, å andra sidan i åtminstone vissa 
avseenden tycks vara något mer skeptiska än övriga gentemot evidensbaseringsprojektet. 

 

Diskussion och slutsatser 
 
Detta kapitel har redovisat resultaten av en enkätundersökning, som syftat till att i olika av-
seenden belysa inställningar till och förutsättningar för att utveckla och förbättra missbrukar-
vården, vid en tidpunkt mellan publiceringen av Socialstyrelsens (200a7) nationella riktlinjer 
för missbrukar- och beroendevård och igångsättandet av det uppdrag som Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) sedermera fått att implementera dessa riktlinjer inom framför allt 
socialtjänstens och den landstingsbaserade beroendevårdens verksamhetsområden. Eftersom 
riktlinjerna också i hög grad kan antas beröra LVM-vården och det arbete med missbrukare 
som bedrivs inom kriminalvårdens frivård, har också dessa verksamheter inkluderats i 
undersökningen, som alltså jämför organisatoriska aspekter, arbetssätt och arbetsrutiner, samt 
uppfattningar om missbruk, behandling och evidensbasering inom fyra olika organisationer. 

Analyserna visar för det första att det finns vissa skillnader i hur de olika organisatio-
nernas medarbetare uppfattar sin roll i den samlade missbrukar- och beroendevården, skill-
nader som till åtminstone viss del återspeglar deras olika formella uppdrag, men som också 
pekar på vissa mer grundläggande skillnader i synsätt. Ett exempel på sådana skillnader är att 
LVM-vårdens och frivårdens medarbetare i högre grad än övriga organisationers med-
arbetare tycks se sig som samhällsrepresentanter med uppgift att motverka icke önskvärda 
beteenden, medan socialtjänstens personal i högre grad tycks se sig som ombud för sina 
klienter, med ansvar för dessas långsiktiga vällevnad och beroendevårdens personal i högre 
grad tycks se sig som ”specialister”, vars ansvar begränsas till behandlingsarbete i mer 
avgränsad mening. 

 Om man ser till de fyra organisationernas förutsättningar för att utveckla en evidens-
baserad missbrukarvård, ter sig bilden något olikartad, beroende på vad man vill lägga i detta 
begrepp. Det program för en evidensbaserad medicin, som utarbetats av Sacket m.fl. (1997) 
och som ofta citerats också i diskussionen om den svenska missbrukarvården, fastslår att en 
sådan praktik måste baseras på (i) extern, vetenskaplig kunskap om effekterna av olika 
behandlingsmetoder, (ii) praktikernas beprövade kliniska erfarenhet och (iii) klientens eller 
patientens egen uppfattning om vad som behöver göras. Om man, i likhet med Socialstyrel-
sens riktlinjedokument, lägger tonvikten på den första av dessa förutsättningar, förefaller 
många av de undersökta verksamheterna, inte minst inom socialtjänsten, vara tämligen väl 
rustade, åtminstone i den meningen att man har relativt god kunskap i, och i relativt stor 
utsträckning erbjuder, sådana metoder. Så betraktade tycks redovisade data åtminstone till 
viss del jäva det ofta framförda antagandet att missbrukarvårdens största problem skulle vara 
att man använder ineffektiva eller oprövade metoder. Samtidigt finns det skäl att betona att 
denna slutsats inte utan vidare kan generaliseras till andra verksamheter än dem som 
undersökts, och att det finns indikationer på att man på många håll i framför allt Stockholms-
området gjort större satsningar på utbildning i olika dokumentations- och behandlings-
metoder än på andra håll i landet redan innan SKL fick uppdraget att implementera de 
nationella riktlinjerna (t. ex FoU-nordväst, 2008; Länsstyrelsen i Stockholm, 2010).  

Om man lägger tonvikten vid de två övriga punkterna i Sackets och medarbetares program 
ter sig emellertid läget som något mindre gynnsamt. Visserligen förefaller flertalet av de 
enheter som besvarat enkäten erbjuda sina medarbetare tillfredsställande möjligheter att i 
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organiserad form diskutera det egna arbetet med sina kolleger. Om man ser till skillnader 
mellan de fyra organisationerna framstår socialtjänstens medarbetare här som mest, och 
LVM-vårdens medarbetare som minst, nöjda. Däremot antyder svaren på frågorna om 
användning av olika bedömningsinstrument att dessa diskussioner i ganska liten grad grundas 
på empiriska data om utfallet av de egna insatserna, vilket torde innebära att flertalet enheter 
knappast har några etablerade rutiner för att fortgående bygga upp en lokalt förankrad, 
”beprövad erfarenhet” (jfr. Oscarsson, 1999; Blomqvist, 2000). Vad gäller klienternas 
möjligheter att påverka valet av insats och den egna behandlingsprocessens förlopp ger 
enkäten inte underlag för några säkra slutsatser. Svaren på en fråga till de fyra organisa-
tionernas medarbetare om vad som styr det egna klientarbetet indikerar här å ena sidan att 
man principiellt ser klientens egen uppfattning som viktig, å andra sidan att faktorer som 
kollegers och chefers synpunkter och ekonomiska och politiska realiteter i praktiken också 
spelar en betydande roll. Om man ser till skillnader mellan de fyra organisationerna i detta 
avseende förefaller, åtminstone av medarbetarnas svar att döma, beroendevårdens och 
socialtjänstens medarbetare vara något mer benägna än övriga att beakta klienternas egna 
synpunkter. 

Enkätsvaren visar också, i likhet med flera tidigare undersökningar, att det inte finns 
någon särskilt hög konsensus bland missbrukarvårdens medarbetare om vad slags problem 
missbruk och beroende egentligen är. Resultaten här pekar bl.a., också i likhet med tidigare 
undersökningar, på att det finns relativt stora skillnader i synen på alkoholproblem och narko-
tikaproblem också bland professionella. Dessutom indikerar de att uppfattningarna i dessa 
frågor skiljer sig minst lika mycket åt inom som mellan de fyra organisationerna. Dessa 
skillnader kan rimligen antas ha viss relevans både för vilken behandling olika medarbetare 
konkret erbjuder sina klienter och för möjligheten att vid olika enheter utveckla en samman-
hållen evidensbaserad praktik. Inte minst ter det sig, med hänsyn till vad som diskuterats i 
Kapitel 2, att på praktikfältet ytterligare utveckla och förankra den typ av heltäckande och 
samlande teoretiska perspektiv som på senare år presenterats av författare som Orford (2001) 
och West (2006). 

Slutligen pekar svaren på ett antal frågor om Socialstyrelsens riktlinjedokument och om 
hur man uppfattar innebörden av ”evidensbasering” på att en majoritet av medarbetarna på ett 
tidigt stadium till åtminstone någon del tagit del av de nationella riktlinjerna och på att 
flertalet medarbetare, åtminstone på ett retoriskt plan, tycks ha en ganska stark tilltro till 
evidensbaseringens välsignelser. Samtidigt bör noteras att uppfattningarna tycks gå ganska 
vitt isär om vilka dessa välsignelser är, och att det inte saknas kritiska röster om evidens-
baseringsprojektet. Inte minst bland socialtjänstens och frivårdens medarbetare finns således 
ganska många som befarar att det snarast kommer att leda till en deproffesionalisering och 
avhumanisering av klientarbetet. 

En försiktig sammanfattande slutsats är att förutsättningarna för att en ökad resursmässig 
och kunskapsmässig satsning på missbrukarvården ska ge positiva effekter, i form av ett för 
klienterna mer attraktivt utbud och ett bättre samlat utfall, vid de undersökta verksamheterna 
ter sig ganska goda, men att förverkligandet av denna möjlighet torde kräva att ansvariga 
instanser anlägger ett bredare, mer flexibelt och gentemot praktiken mer lyhört perspektiv på 
vad evidensbasering kan och bör innebära, än vad som hittills förefaller ha varit fallet. 
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Mot en bättre missbrukarvård? Sammanfattning och diskussion. 
 
 

Irja Christophs, Jan Blomqvist, Maria Abrahamson 
 
 
De resultat som redovisats i föreliggande rapport har syftat till att belysa förutsättningarna för 
att, via implementering av de nationella riktlinjer för området som publicerades av Social-
styrelsen 2007, utveckla och förbättra den svenska missbrukarvården. Data har insamlats vid 
ett representativt urval av enheter inom den socialtjänstbaserade respektive landstingsbaserade 
missbrukarvården i Stockholms län, samt Kriminalvårdens frivård respektive LVM-vården i 
Mälardalsregionen/Mellansverige. Underlagen till rapporten kommer från tre olika datakällor. 
Den första av dessa härrör från en enkätundersökning, genomförd ett år innan publiceringen 
av riktlinjedokumentet, och utgörs av svaren från drygt femhundra praktiker, representerande 
drygt femtio olika missbruksenheter inom socialtjänsten, beroendevården och frivården, på 
den öppna frågan: ”Vilka anser Du vara de största bristerna i samhällets sätt att hantera olika 
missbruks- och beroendeproblem?”. Den andra källan är en enkätundersökning, genomförd 
under hösten och vintern 2007/2008, d.v.s. efter publiceringen av riktlinjerna men innan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjade sitt försök att implementera dessa på 
nationell nivå. I denna enkät, riktad till chefer och medarbetare vid drygt femtio enheter inom 
socialtjänsten, beroendevården, frivården och LVM-vården, totalt nästan ettusen personer, 
ställdes frågor om bland annat olika organisatoriska aspekter, förekommande arbetssätt och 
arbetsmetoder, samt chefers och medarbetares synsätt på missbruk och missbrukare, sina egna 
åtaganden, vad som utgör att bra arbete, samt nationella riktlinjer och evidensbasering. Det 
tredje dataunderlaget består av kvalitativa intervjuer med åtta verksamhetschefer, represen-
terande ett strategiskt urval av de enheter som deltog i enkätundersökningen. Dessa intervjuer 
syftade till att belysa skillnader i hur ansvariga vid verksamheter med skilda organisatoriska 
villkor uppfattar förutsättningarna för, och förhåller sig till uppgiften att, implementera 
gemensamma nationella riktlinjer. I detta avslutande kapitel redovisas först några av 
undersökningens viktigaste begränsningar och styrkor och därefter, under tre underrubriker, 
studiens huvudsakligaste resultat. Till sist diskuteras vilka implikationer resultaten kan sägas 
ha för möjligheterna att utveckla och förbättra missbrukarvården, och i synnerhet för 
utsikterna att inom detta fält skapa en evidensbaserad praktik. 
 

Studiens begränsningar och styrkor 
 
Som i all forskning gäller att det finns vissa brister och begränsningar i de dataunderlag och 
analyser som redovisats. Om den 2006 genomförda enkäten bör påpekas att den öppna fråga 
som här ställdes var brett formulerad och fokuserade på brister i samhällets sätt att hantera 
olika missbruks- och beroendeproblem snarare än på ”brister i missbrukarvården”, vilket 
möjligen hade genererat fler kommentarer rörande arbetssätt och behandlingsmetoder. Detta 
kan vara en förklaring till att evidensbegreppet lyser med sin frånvaro i dessa svar, samtidigt 
som denna tanke åtminstone på ett retoriskt plan har ett relativt gott stöd bland de svarande – 
till stor del representerande samma enheter – i den enkät som genomfördes ett halvt till ett år 
efter publiceringen av Socialstyrelsens riktlinjedokument. En annan förklaring kan vara ett 
den senare enkäten genomfördes vid en tidpunkt då man från ansvarigt håll på flera sätt 
”mobiliserat” för evidensbegreppet och att de två enkäterna därigenom, relaterade till 
varandra, ger en inblick i hur en idé tar form och sprids inom och mellan organisationer, 
Dessutom kan man hävda att den öppna enkätfrågans breda formulering lett till att några 
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dimensioner vunnits i svaren. Dessa kan således sägas ha gett en bild både av hur brister som 
ligger utanför missbrukarvårdens egentliga verksamhetsområde upplevs påverka det praktiska 
klientarbetet och av upplevda brister i vårdens organisatoriska struktur. Att de uppfattningar 
som här uttrycks är påtagligt samstämmiga, såväl inom som över de tre undersökta organi-
sationerna bör kunna ses som en indikation på att svaren beskriver reella och faktiska brister i 
delar av den svenska missbrukarvården och inte endast är uttryck för personligt missnöje.  

Beträffande den senare genomförda enkätundersökningen kan sägas att analyser på aggre-
gerad nivå av skillnader i synsätt och uppfattningar mellan medarbetare inom fyra olika orga-
nisationer ger en tämligen grov och översiktlig bild, som inte fångar variationer mellan 
enheter inom samma organisation eller mellan medarbetare vid samma enhet. Det finns också 
anledning att påpeka att den typ av graderade svar som använts i flera av frågorna, riskerar att 
överskatta reella skillnader mellan organisationerna. Samtidigt bör dessa två begränsningar i 
viss mån ta ut varandra, varför resultaten ändå kan antas ge en i huvudsak riktig bild av de 
skillnader som finns mellan de – här fyra – undersökta organisationerna. 

Slutligen innebär det låga antalet svarande i intervjuundersökningen givetvis, tillsammans 
med det faktum att intervjuerna genomfördes av två olika personer, en begränsning för 
möjligheten att generalisera resultat och slutsatser. I princip ger intervjuerna en ögon-
blicksbild av de åtta verksamhetschefernas uppfattningar i aktuella frågor vid intervjutillfället. 
Å andra sidan visar intervjuerna, genom att de enheter som berörs är strategiskt utvalda, i 
vissa delar just på intressanta skillnader mellan olika enheter inom samma organisation.  

Trots begräsningarna finns också flera förhållanden som talar för att rapporten ger en 
väsentligen hållbar och trovärdig bild av hur de organisatoriska, kunskapsmässiga och ideolo-
giska eller åsiktsmässiga förutsättningarna för att skapa en i någon mening evidensbaserad 
missbrukarvård såg ut innan den nationella implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för 
området påbörjades. Till dessa förhållanden hör framför allt den påtagligt höga svarsfrek-
vensen i de två enkätundersökningarna, och det faktum att tre olika delundersökningar, med 
skilda studiemetoder och genomförda vid olika tillfällen, ger en i allt väsentligt samstämmig 
bild. Att studien geografiskt avgränsats till mellersta Sverige gör givetvis att resultaten inte 
utan vidare kan generaliseras till missbrukarvården i andra delar av landet. Å andra sidan bör 
de ändå ha ett betydande allmänt intresse, om man tar i beaktande att åtminstone en fjärdedel 
av den svenska missbrukarvården är lokaliserad i detta område. 

 
Resultaten i sammanfattning 
 
Organisatoriska och personalmässiga förutsättningar, åtaganden och metodkompetens  
 
De fyra undersökta organisationerna bedriver alla, även om de styrs av olika lagar och regler, 
vård och behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblem och berörs därför, 
om än på delvis olika sätt, av den centralt formulerade ambitionen att evidensbasera missbru-
karvården. Respondenterna framstår sammantaget som en grupp välutbildade personer i övre 
medelåldern, med en klar majoritet kvinnor med en lång erfarenhet av att arbeta med 
missbrukare. Andelen högskoleutbildade är högst inom frivården och socialtjänsten och lägst 
inom LVM-vården. Den yrkesgrupp som dominerar inom socialtjänsten och i viss mån fri-
vården är socionomer, medan beroendevårdens personal främst består av sjuksköterskor och 
mentalskötare och LVM-vårdens personal till lika delar av högskoleutbildade (främst sjukskö-
terskor och socionomer), personer med annan vårdutbildning (främst behandlingsassistenter) 
och personer som saknar specifik utbildning för vård- och behandlingsarbete.  
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Det finns också vissa skillnader i hur de olika organisationernas medarbetare uppfattar sin roll 
i den samlade missbrukar- och beroendevården, skillnader som förmodligen till viss del kan 
återföras till organisationernas olika formella uppdrag, men som sannolikt också återspeglar 
såväl skillnader i utbildningsbakgrund som mer grundläggande skillnader i synsätt. LVM-
vårdens och frivårdens medarbetare tycks således i högre grad än övriga se sig som samhälls-
representanter med uppgift att motverka icke önskvärda beteenden, medan socialtjänstens 
personal i högre grad tycks se sig som ombud för sina klienter, med ansvar för dessas lång-
siktiga vällevnad och beroendevårdens personal i högre grad tycks se sig som ”behandlings-
specialister” i mer avgränsad mening. 

Som framgått bl.a. av det inledande kapitlet tycks diskussionen om behovet av nationella 
riktlinjer för missbrukarvården på centralt håll till stor del ha utgått från antagandet att de 
praktiskt verksamma saknar kunskap om och kompetens att arbeta med effektiva behand-
lingsmetoder. De uppgifter som redovisats i föreliggande rapport ger dock knappast något 
övertygande stöd för denna uppfattning. Så uppgav sig en stor majoritet av de undersökta 
verksamheternas medarbetare, redan innan SKL påbörjat sitt uppdrag att implementera de 
nationella riktlinjerna, ha utbildning i åtminstone någon, och ofta flera, av de metoder som 
riktlinjedokumentet rekommenderar. Vidare hör, enligt enkätsvar från de berörda verksamhe-
ternas chefer, åtminstone några av dessa metoder till dem som klienterna ofta erbjuds. Fram-
för allt tycks man inom socialtjänsten ha en relativt bred kompetens i detta avseende, medan 
LVM-vårdens utbud framstår som smalare, något som delvis kan förklaras av dess mer av-
gränsade uppdrag. För frivårdens del bör noteras att man också använder ett antal s.k. 
”vetenskapligt ackrediterade” metoder med fokus främst på att motverka återfall i krimi-
nalitet. Att praktikerna själva inte upplever något påtagligt starkt behov av ytterligare 
utbildning i evidensbaserade metoder indikeras också av att respondenterna på den öppna 
enkätfrågan – bortsett från att beroendevårdens personal menar att den egna organisationen 
generellt behöver fler högutbildade – knappast alls nämner begrepp som forskning, evidens, 
metoder och manualer när de beskriver brister på organisationsnivå vad gäller vården av miss-
brukare. Ytterligare stöd för denna tolkning kommer från intervjuerna med verksamhets-
ledarna som – även om vissa reservationer här måste göras med hänvisning till det låga antalet 
intervjuade – tämligen samstämmigt anger att det inte föreligger något behov av ytterligare 
utbildningar i evidensbaserade metoder.  
 
Om missbrukarvårdens läge 
 
I rapportens inledande kapitel påpekades att Socialstyrelsen i sitt riktlinjedokument i 
huvudsak avstår från att explicit diskutera vad man ser som den svenska missbrukarvårdens 
största brister och vilka specifika problem man menar att riktlinjerna ska bidra till att lösa. 
Om man utgår från hur de på fältet verksamma själva ser på saken finner man för det första, 
som framgått ovan, att det implicita antagandet från centralt håll, att det största problemet 
vore brist på kunskap och kompetens vad gäller effektiva behandlingsmetoder, ganska klart 
förefaller att jävas av de uppgifter som redovisats i föreliggande rapport. Den bild som snarare 
framträder om man frågar praktikföreträdarna är att problemen till stor del ligger utanför 
vårdsystemet i snäv mening och/eller rör vårdens organisation och resurser.  

I svaren på den öppna frågan om brister i samhällets sätt att hantera missbruksproblemet 
menar en majoritet av de svarande i själva verket att diskussionen på detta område i alltför 
hög grad fokuserats till individnivån. För ett lyckat utfall av de insatser som görs krävs det, 
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menar praktikerna, att det efter behandlingen, hur bra denna än är och vilka metoder som än 
används, att de berörda har tillgång till bostad, arbete/sysselsättning och möjligheter att ingå i 
ett socialt sammanhang. Att åtgärda brister på dessa områden ligger dock utanför den samlade 
missbrukarvårdens mandat. Beträffande problem inom vården förlägger de svarande dessa 
framför allt till organisationsnivån, där de pekar på brister i tillgänglighet till olika insatser, i 
resurser för att kunna erbjuda individuellt anpassade sådana, och vad gäller samarbete, såväl 
mellan vårdsystemets olika delar som med andra berörda parter som den psykiatriska vården, 
arbets- och bostadsförmedlingen, försäkringskassan och olika frivilliga organisationer. Som 
orsaker till dessa samarbetsproblem anges bl.a. olika synsätt på missbruk och beroende, olika 
traditioner när det gäller behandlingsarbete, skillnader i organisationskultur, samt 
prestigekamp mellan olika yrkeskategorier. Framför allt beskrivs dock samarbetsproblemen 
handla om frågor som betalningsansvaret för olika insatser, något som i sin tur kan återföras 
till avsaknaden av tillräckliga ekonomiska resurser.  

Resursbristerna får enligt de svarande också menliga effekter för klienternas möjlighet att 
göra sin röst hörd. Så menar man t.ex. att det ingår i ett bra bemötande av klienten att lyssna, 
vänta in, respektera och ta på allvar personens egna önskemål om form av stöd och hjälp och 
syn på sina problem, men att det till syvende och sist är en ekonomisk fråga om när och i 
vilken form vård och behandling kan erbjudas. Dessutom är enligt de tillfrågade det reellt 
tillgängliga vårdutbudet ofta inte så varierat att insatserna kan individanpassas på ett rimligt 
sätt. I det vardagliga praktiska arbetet betyder detta att klienten ofta erbjuds det minst kost-
samma vårdalternativet, i allmänhet någon form av mer eller mindre strukturerad öppenvårds-
verksamhet på hemmaplan.  

Även i intervjuerna med verksamhetschefer återkommer man ofta till svårigheter att sam-
verka med andra aktörer, svårigheter som också här framställs som grundade i resursproblem 
snarare än metodproblem. Andra problem som cheferna framhåller – även om det här uppen-
barligen finns betydande skillnader mellan olika verksamheter – är bristande intresse för 
missbruksfrågorna från politiskt håll (något som också betonas av dem som besvarat den 
öppna frågan), otillräckliga resurser, att man inte har någon fungerande uppföljning av resul-
taten trots att många klienter återkommer gång på gång, samt att det inte finns några väl etab-
lerade rutiner för att tillförsäkra klienterna det inflytande de bör ha. 

I den enkätstudie som genomfördes efter riktlinjedokumentets publicering ställdes inga 
direkta frågor om vad medarbetarna såg som de största problemen i arbetet, men vissa 
uppfattningar går ändå att utläsa av respondenternas ställningstaganden till ett antal påståen-
den om bl.a. organisation och arbetsklimat. Så framgår att de uppfattningar av negativ art om 
den egna verksamheten, som medarbetarna starkast instämde i, var att arbetsledningen inte 
tillräckligt väl förankrar sina beslut hos personalen och att man saknar tillräckliga resurser för 
att erbjuda alla klienter vad de bäst behöver. Det förstnämnda problemet betonades starkast av 
LVM-vårdens och beroendevårdens medarbetare och det senare av frivårdens och socialtjäns-
tens medarbetare. På frågan om i vilken utsträckning klienterna på allvar ges möjligheter att 
påverka valet av insats och den egna behandlingsprocessens förlopp ger enkätsvaren ett något 
dubbeltydigt besked. Å ena sidan anger medarbetarna att de ser klientinflytande som mycket 
viktigt, å den andra står det klart att faktorer som kollegers och chefers synpunkter och ekono-
miska och politiska realiteter i praktiken också spelar en betydande roll för vad klienterna 
erbjuds. Även om svaren här varierar något mellan de fyra organisationerna, förefaller det hos 
flertalet enheter inte finnas några etablerade rutiner för att ”ta in” alla klienters synpunkter.  
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Ett annat problem som åtminstone antyds av de redovisade resultaten är att missbrukarvården 
till stor del tycks sakna möjligheter att i någon mer substantiell mening ”lära av erfarenheten” 
via fortgående dokumentation, uppföljning och kritisk granskning av det egna arbetet. Visser-
ligen tycks det som om flertalet av de enheter som besvarat den senare av de två genomförda 
enkätundersökningarna kan erbjuda sina medarbetare tillfredsställande möjligheter att i orga-
niserad form diskutera det egna arbetet med sina kolleger. Samtidigt antyder svaren på frå-
gorna om användning av olika bedömningsinstrument att dessa diskussioner i ganska liten 
grad grundas på empiriska data om utfallet av de egna insatserna, vilket torde innebära att 
flertalet enheter knappast har några etablerade strategier för att fortgående bygga upp en lokalt 
förankrad, ”beprövad erfarenhet”. Samma slutsats kan dras såväl på grundval av svaren på 
den öppna enkätfrågan som av intervjuerna med verksamhetschefer, vilka som redan framgått, 
tämligen entydigt anger att det saknas systematisk uppföljning och utvärdering av organisatio-
nernas arbete. Som ett undantag i detta sammanhang framstår dock, enligt enhetschefens 
beskrivning, det arbete som bedrivs inom beroendevårdens metadonmottagning, som är hårt 
reglerat av föreskrifter som förutsätter att man avsätter tid och resurser för att regelbundet 
dokumenteras och följa upp sitt arbete. 

Slutligen framstår det enligt den senare av de två enkätundersökningarna som ett problem 
att det inte finns någon påtaglig konsensus bland missbrukarvårdens medarbetare om vad 
slags problem missbruk och beroende egentligen är och att alkoholproblem och narkotika-
problem i ganska stor utsträckning förefaller att betraktas på olika sätt. Dessa skillnader kan 
rimligen antas ha viss relevans både för vilken behandling olika medarbetare konkret erbjuder 
sina klienter och för möjligheten att vid olika enheter utveckla en sammanhållen ”evidens-
baserad praktik”. Ett förhållande som antyder att det här finns en viss skillnad mellan ”vad 
man säger och vad man gör” är att den ”expertmodell”, med innebörden att klienten inte vet 
sitt eget bästa och inte kan förändra sin situation utan organiserad hjälp, är den som tycks 
stämma bäst med respondenternas syn på missbruksproblem, samtidigt som den ”kompen-
satoriska” modellen, som betonar klientens egen förmåga och vikten av att anpassa den hjälp 
som ges efter hennes/hans behov och önskemål får ett ganska begränsat stöd – detta trots att 
de svarande i båda enkätundersökningarna starkt betonar vikten av klientinflytande och indi-
vidanpassning av insatserna, och trots att svaren på den öppna frågan indikerar att miss-
brukarvårdens personal i stor utsträckning ser missbruks- och beroendeproblem som multi-
faktoriella och heterogena livsstilsproblem vars förlopp är starkt influerade av olika omgiv-
ningsinflytanden.  
  
Om evidensbasering och om vad som styr och bör styra klientarbetet 
 
Som framgått pekar svaren i den enkät som genomfördes ett drygt halvår efter publiceringen 
av Socialstyrelsens riktlinjedokument, på en relativt stark tilltro bland missbrukarvårdens 
praktiker till evidensbaseringsprojektets välsignelser. Samtidigt finns det skäl att notera att 
uppfattningarna om vilka dessa välsignelser konkret är går ganska vitt isär och att kritiska 
röster, inte minst bland socialtjänstens och frivårdens medarbetare, varnar för att fokuseringen 
på evidensbaserade specifika metoder riskerar att leda till en avhumanisering och deprofessio-
nalisering av klientarbetet. Samma något kluvna bild framträder om man ser till praktikernas 
uppfattning om vad som är viktigt för att uppnå ett bra resultat i klientarbetet, respektive hur 
de beskriver vad som i realiteten styr detta arbete. I båda fallen framträder en bild där man å 
ena sidan betonar vikten av forskningsgenererad kunskap, manualbaserat arbete och specifika 
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metoder, men å den andra sidan talar om vikten av ett gott bemötande, av att lyssna till den 
enskilde klienten och av att lita till sin egen erfarenhet och sitt eget omdöme. 

En förklaring till dessa tillsynes motstridiga resultat som ligger nära tillhands är att idén 
om evidensbasering ännu inte omsatts till praktisk handling inom missbrukarvården utan 
främst befinner sig på en retorisk nivå. De tämligen vida tolkningsramar som 
riktlinjedokumentet ger har inneburit att praktikerna i stor utsträckning kunnat läsa in vad de 
själva ser som viktigt för att utveckla arbetet i enlighet med denna idé. Från Socialstyrelsen 
presenteras en sådan anpassning till den praktiska verkligheten som förväntad (Malmström, 
2007). Utifrån ett nyinstitutionellt teoretiskt perspektiv är det följdriktigt att missbrukar-
vårdens olika organisationer gör sina egna tolkningar av evidensbaseringsidéns användbarhet 
(Johansson, 2002). Människovårdande organisationer (Hasenfeld, 1983) som är svåra att 
utvärdera och bedöma kan för att emellanåt hantera motstridiga krav på hur organisationen 
bör arbeta ansluta sig till idéer om arbetssätt som är legitimitetsskapande för verksamheten 
trots att detta arbetssätt inte kommer till användning i praktiken (Abrahamson & Tryggvesson, 
2009). Det finns en spänning mellan å ena sidan de förväntningar omgivningen uttrycker om 
hur organisationen bör arbeta och å andra sidan de metoder organisationen i praktiken 
använder för att lösa vissa arbetsuppgifter. För organisationens överlevnad kan det vara 
viktigare att skapa legitimitet utåt och få omgivningens stöd än att i det praktiska arbetet leva 
upp till användning av specifika metoder (Ineland, 2006; Johansson, 1992). Ytterligare stöd 
för tanken att praktikernas till synes starka tilltro till evidensbaseringsprojektet till stor del kan 
ses som en följd av en kraftfull och framgångsrik lansering av själva begreppet 
evidensbasering kan hämtas från det faktum att hänvisningar till detta begrepp lyser med sin 
frånvaro i svaren på den öppna fråga om brister i samhällets hantering av missbruks-
problemen, som ställdes ett år innan riktlinjedokumentets publicering, samtidigt som en 
majoritet av de svarande i den enkät som genomfördes ett drygt halvår efter denna publicering 
uppger att de på olika sätt tagit del av detta dokument. De intervjuade verksamhetscheferna 
uttrycker explicit att de förhåller sig högst pragmatiskt till idén om en evidensbaserad 
missbrukarvård, som något som kan vara användbart på olika sätt beroende av sammanhang 
och som, inte minst, kan ge argument i diskussioner med olika beslutsfattare om t.ex. 
resurstilldelning.  
 

Diskussion och slutsatser 
 
Ett sätt att sammanfatta vad de redovisade resultaten har att säga om de fyra undersökta 
organisationernas förutsättningar för att utveckla en evidensbaserad missbrukarvård är att 
relatera dem till det program för en evidensbaserat medicin som utarbetats av Sacket m.fl. 
(1997) och som återkommande refererats i föreliggande rapport. I detta program, liksom i 
många av de diskussioner som förts om en evidensbaserad svensk missbrukarvård, fastslås att 
en sådan praktik måste baseras på (i) extern, vetenskaplig kunskap om effekterna av olika 
behandlingsmetoder, (ii) praktikernas beprövade kliniska erfarenhet och (iii) klientens eller 
patientens egen uppfattning om vad som behöver göras.  

Tonvikten i Socialstyrelsens riktlinjedokument ligger tydligt på den första av dessa 
punkter. Det implicita antagandet tycks vara att den svenska missbrukar- och beroende-
vårdens största problem är bristen på kunskap om och kompetens för att använda, adekvata 
och effektiva specifika behandlingsmetoder, och att lösningen framför allt ligger i att 
tillhandahålla utbildning i sådana metoder. Betydligt mindre uppmärksamhet riktas mot de 
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båda andra punkterna, och vårdens eventuella organisatoriska och resursmässiga problem och 
dess roll i ett vidare samhälleligt perspektiv diskuteras i mycket begränsad utsträckning. 

De resultat som redovisats i denna rapport kan emellertid sägas tyda på att man på 
ansvarigt håll i denna satsning riskerar att skjuta bredvid målet, åtminstone om detta är att, till 
gagn för berörda klienters möjligheter att hitta en hållbar lösning på sina problem, utveckla 
och förbättra den svenska missbrukar- och beroendevården. Medan således många av de 
undersökta verksamheterna, inte minst inom socialtjänsten, förefaller vara tämligen väl 
rustade vad gäller kompetens i och användning av flera av de metoder som Socialstyrelsen 
rekommenderar, framstår förutsättningarna för att utveckla klientarbetet och förbättra resul-
taten som mindre gynnsamma i andra avseenden.  

Om man ser till möjligheterna att, enligt den andra av de punkter Sacket med medarbetare 
tar upp, lära av den egna erfarenheten, förefaller praktikerna visserligen inte sakna tillfällen 
att i organiserad form diskutera det egna arbetet med sina kolleger. Samtidigt ger resultaten en 
bild av att dessa diskussioner endast undantagsvis grundas på empiriska data om utfallet av de 
egna insatserna, vilket torde innebära att flertalet enheter knappast har några etablerade rutiner 
för att fortgående bygga upp en lokalt förankrad, beprövad erfarenhet av ett slag som skulle 
kunna utgöra ett korrektiv till och en komplettering av den generaliserande och i viss mening 
den abstrakta kunskap som effektforskningen erbjuder.  

Vad gäller klienternas möjligheter att, enligt den tredje av Sackets med medarbetares 
punkter, påverka valet av insats och den egna behandlingsprocessens förlopp, tyder resultaten 
på att en stor majoritet av praktikerna visserligen ser det som principiellt viktigt att ta hänsyn 
till klientens egen uppfattning, men att det i realiteten saknas etablerare rutiner för detta och 
att faktorer som ”magkänsla”, kollegers och chefers synpunkter och – inte minst – ekono-
miska och politiska realiteter i praktiken spelar en betydande roll för vilken hjälp den enskilde 
klienten erbjuds. Som ett problem i detta sammanhang framstår också det faktum att det inte 
finns någon särskilt hög konsensus bland missbrukarvårdens medarbetare om vad slags 
problem missbruk och beroende egentligen är och att alkoholproblem och narkotikaproblem 
till stor del tycks betraktas på olika sätt. Dessa skillnader kan rimligen antas ha viss relevans 
både för vilken behandling olika medarbetare konkret erbjuder sina klienter och för möjlig-
heten att vid olika enheter utveckla en sammanhållen ”evidensbaserad praktik”.  

Slutligen finns skäl att understryka att missbrukar- och beroendevårdens praktiker uppen-
barligen i hög grad förlägger de svårigheter de möter i sitt arbete till förhållanden som otill-
räckliga ekonomiska resurser, samarbetssvårigheter mellan vårdsystemets olika delar, ointres-
se för och okunskap om missbruks- och beroendefrågor hos både beslutsfattare och allmänhet 
samt till ett omgivande samhälle som inte erbjuder vårdens klienter de materiella och sociala 
möjligheter efter genomgången vård och behandling, som skulle krävas för att på allvar 
förbättra insatsernas långsiktiga utfall. 

En rimlig sammanfattande slutsats – eller kanske snarare en sammanfattande hypotes 
grundad på de redovisade resultaten – är därför att utsikterna att den pågående satsningen på 
att utveckla missbrukar- och beroendevården på sikt ska ge positiva effekter, i form av ett för 
klienterna mer attraktivt utbud och ett bättre samlat utfall, skulle te sig betydligt ljusare om 
man från ansvarigt håll skulle anlägga ett bredare och mer flexibelt perspektiv på vad evidens-
basering innebär – med större tonvikt på att göra vården till en ”lärande organisation” och att 
finna sätt att garantera klienternas eget inflytande – än vad som hittills förefaller ha varit 
fallet. Den nyss inledda och av Vetenskapsrådet finansierade studie av den fortsatta imple-
menteringsprocessen, som omnämnts i inledningskapitlet, kommer att ge möjligheter att testa 
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denna hypotes och kommer förhoppningsvis också att kunna ge mer generella lärdomar om 
möjligheter och svårigheter när det gäller att via centrala initiativ förändra och utveckla lokala 
välfärdspraktiker. 
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A. BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
 
Här följer först några frågor om kön, ålder, yrke, utbildning och arbetserfarenhet. 
 
 

1. Kön □ Man □ Kvinna 
    
 
2. Hur gammal är du? Svar: …..….. år 
 
 
3. Vad arbetar du huvudsakligen som? Obs ange endast ett alternativ! 
 

   □ Kriminalvårdsinspektör 

   □ Frivårdsinspektör 

    □ Annat arbete, ange vilket ……………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Obs ange endast ett alternativ! 
 
    
  □ Socionomutbildning 

  □ Juristutbildning   

   □ Annan högskoleutbildning, ange vilken…………………………………………………………….    

   □ Annan utbildning, ange vilken………………………………………………………………………… 
 
 
 
5. Hur länge har du arbetat på denna enhet? Svar: …..….. år 
 
 
 
6. Hur länge har du arbetat med personer med missbruks-/beroendeproblem? Svar: ….…… år 
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B. UPPFATTNINGAR OM MISSBRUK OCH BEHANDLINGSMETODER 
 
7.  Det finns många olika uppfattningar om missbruk/beroende av alkohol och narkotika.  
    Markera med X i lämplig ruta hur väl varje påstående nedan stämmer med din uppfattning. 
 
                                                                                        Påståendet stämmer: 
 

     Helt   I hög    I någon  Inte 
                    grad     mån       alls   

    Alkoholmissbruk är ingenting man väljer, utan någonting vissa □  □   □    □ 
        drabbas av 

    Professionell behandling är nödvändig för att kunna sluta med ett □  □   □    □ 
        narkotikamissbruk  

    Det går att ta sig ur ett alkoholmissbruk på egen hand om □  □   □    □ 
        omständigheterna är de rätta 

    Att sluta med ett narkotikamissbruk är framför allt en fråga om □  □   □    □ 
        viljestyrka 

    Samhället har en skyldighet att erbjuda narkotikamissbrukare □  □   □    □ 
        den hjälp de behöver för att komma från sitt missbruk 

    En narkotikamissbrukare vet i allmänhet bäst själv vilket stöd han □  □   □    □ 
        eller hon behöver för att kunna sluta 

    De flesta alkoholister förnekar sina problem och måste förmås  □  □   □    □ 
        att erkänna sitt missbruk och inse att de behöver hjälp  
    I grunden har en narkotikamissbrukare samma rättigheter och □  □   □    □ 
        skyldigheter som andra medborgare 

    Ingen blir narkotikamissbrukare av fri vilja och med berått mod □  □   □    □ 

    De flesta alkoholmissbrukare behöver professionell hjälp för att □  □   □    □ 
         ta sig ur sitt missbruk    

    I princip har samhället ingen anledning att bemöta människor med □  □   □    □ 
        alkoholproblem annorlunda än andra medborgare 
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8. Att motverka att klienten återfaller i kriminalitet är en av frivårdens främsta uppgifter. 
Klienter inom frivården kan även ha missbruksproblem. Det finns olika sätt att se på vilka 
uppgifter och åtaganden vården av missbrukare har och bör ha. Markera med X i lämplig ruta 
hur väl varje påstående nedan stämmer med hur Du ser på Ditt arbete när det gäller klientens 
missbruksproblematik. 

                                                                                           Påståendet stämmer: 
 

     Helt   I hög    I någon  Inte 
                    grad     mån       alls   

      Det viktigaste i mitt arbete är att hjälpa individen att skapa en □  □   □    □ 
           livssituation som motverkar missbruket 
      Mitt arbete handlar till stor del om att utreda klientens  □  □   □    □ 
          alkohol- och drogvanor och avgöra vilken hjälp han/hon behöver 

      Jag har ett uppdrag att motverka beteenden som skadar samhället □  □   □    □             

      Målet med mitt arbete är framför allt att förbättra klientens  □  □   □    □ 
           livskvalitet oavsett om hon/han kan bli helt nykter/drogfri 

      Min huvuduppgift är att behandla individens beroendeproblematik □  □   □    □ 

      Det viktigaste i mitt arbete är att motivera klienten  □  □   □    □ 
           att påbörja en behandling 

      Vad som händer med klienten efter avslutad vård är i princip □  □   □    □ 
           något som ligger utanför mitt ansvar 

      En viktig del av mitt arbete är att hjälpa klienten □  □   □    □ 
          med ekonomi, arbete och bostad  

      Mitt arbete går i första hand ut på att få klienten att helt □  □   □    □ 
            upphöra med sitt missbruk 

      Det viktigaste i mitt arbete är att ta tillvara klientens □  □   □    □ 
          intressen 
 
9.    Flera faktorer kan påverka val av insatser och behandlingsmetoder i det enskilda klient- 
      ärendet. Markera med X i lämplig ruta hur väl varje påstående nedan stämmer med Din 
      uppfattning. 
 
        Mitt val av insatser och behandlingsmetoder 
        påverkas av …..   väldigt      ganska         ganska      väldigt 
    mycket      mycket         lite              lite 

     …diskussioner med kollegor  □      □       □      □ 
     …min chefs bedömning   □      □       □      □ 

     …klientens synpunkter   □      □       □      □ 

     …mina egna erfarenheter av liknande klienter □      □       □      □ 

     …aktuella forskningsresultat  □      □       □      □ 

     …vad som kan motiveras ekonomiskt  □      □       □      □ 

     …politikernas direktiv   □      □       □      □ 

     …kunskap jag har från min utbildning  □      □       □      □ 

     …synpunkter från handledare  □      □       □      □ 
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10.  Det finns olika uppfattningar om hur man når ett bra resultat i det enskilda klientarbetet. 
       Markera med X i lämplig ruta hur viktig Du anser att var och en av faktorerna nedan är 
       för att nå ett bra resultat. 
 
      
    Mycket     Ganska       Inte            Inte 
    viktigt       viktigt         särskilt      alls 
                  viktigt        viktigt       
 

      att använda manualbaserade behandlingsmetoder □      □      □      □ 
       

      att vägledas av färdigheter och arbetssätt som □      □      □      □ 
         förmedlas av kollegor och arbetsledare 
       

      att lita på sin känsla eftersom behandling □      □      □      □ 
         är så komplext  
       

      att låta det man får veta om klienten av klienten □      □      □      □ 
         vara avgörande 
       

      att använda metoder och insatser som har haft □      □      □      □ 
         positiv effekt när de har prövats vetenskapligt  
      

      att ta del av det praktiker systematiskt har □      □      □      □ 
        dokumenterat och spridit om sina erfarenheter 
      

      att se till bemötande och förhållningssätt snarare □      □      □      □ 
        än specifika metoder  
 



Medarbetarenkät – frivården                                           Bilaga 1. 

C. ORGANISATION OCH UTVECKLING 
 
11. Nedan följer ett antal påståenden om organisation och arbetsklimat på Din arbetsplats. 
      Markera med X i lämplig ruta hur väl varje påstående nedan stämmer med Din uppfattning. 
 
 
                                                                                       Påståendet stämmer: 
 
                                                                                                               Helt        I hög      I någon    Inte

                 grad       mån         alls 

   Min arbetsledare uppskattar självständigt arbete  □    □    □     □ 
   Jag kan oftast få stöd i arbetet av kollegor   □    □    □     □ 

   Vi har inte råd att ge alla våra klienter det de behöver  □    □    □     □ 

   Jag känner mig delaktig i beslut som rör enheten  □    □    □     □ 

   Ofta känner jag mig ensam med svåra avgöranden  □    □    □     □ 
      i klientärenden 

   Jag skulle önska att det fanns en bredare kompetens  □    □    □     □ 
      bland personalen 

   Arbetsledningen borde förankra sina beslut bättre              □    □    □     □ 
     bland personalen    

   Jag skulle önska att personalen här kunde  □    □    □     □ 
     samarbeta bättre  

   Jag har möjlighet att på arbetstid ta del av   □    □    □     □ 
     forskningsresultat  

   Möjligheterna till vidareutbildning är väl tillgodo-    □    □    □     □ 
     sedda på den här arbetsplatsen    

   Arbetsledningen skulle behöva kunna mer om  □    □    □     □ 
     behandlingsarbete    

   Vi som arbetar här har en gemensam   □    □    □     □ 
     värdegrund i behandlingsarbetet 

   Jag måste förankra mina beslut i klientärenden  □    □    □     □ 
     hos min arbetsledning 

   Om jag hade alkohol- eller drogproblem skulle jag              □    □    □     □ 
     vilja få hjälp på ett ställe som detta 
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12.  Vilka organiserade fora finns där Du kan diskutera Ditt klientarbete? Om de finns, 
       räcker tiden till för dessa fora och vilken nytta har Du av dem i Ditt eget arbete? 
       Markera med X i lämpliga rutor nedan för varje forum.   
 
    Finns        Tid           Nytta  
    Nej  Ja räcker    räcker ej      stor   liten 

     Grupphandledning  □ □  →   □    □    → □  □    

    Individuell handledning  □ □  →   □    □    → □  □    

    Behandlingskollegium/ärendedragning □ □  →   □    □    → □  □   

    Nätverksmöten kring metoder □ □  →   □    □    → □  □    

    Samverkansmöten med socialtjänst □ □  →   □    □    → □  □    

    Samverkansmöten med beroendevård □ □  →   □    □    → □  □    

    Annat forum, vilket?...................... □ □  →   □    □    → □  □    
       
      ………………………………………. 
 
 
13. Har Du efter Din grundexamen vidareutbildat Dig minst 30 timmar i någon av nedanstående  
      metoder/arbetssätt? Markera för varje metod med X om Du har gått sådan utbildning eller ej 
      samt om Du skulle önska (vidare)utbildning. 
  
                  METOD  
     Ja, har gått utbildning                                  Nej, har inte gått utbildning 
 
                             Vill gå mer                                Vill gå             
                             utbildning                                    utbildning 
        JA                ja        nej                                                                                                    NEJ                         ja       nej 

   □  →   □     □       Motiverande samtal  □  →   □    □ 

   □  →    □     □ Interaktionell terapi  □  →      □    □ 

   □  →    □     □ Dynamisk terapi  □  →      □    □ 

   □  →  □     □ Kognitiv beteendeterapi  □  →    □    □ 

   □  →      □     □   12-stegsbehandling  □  →      □    □ 

   □  →      □     □   CRA-behandling  □  →    □    □   

   □  →    □     □   Familje-/parterapi      □  →    □    □   

   □  →    □     □  Användning av bedömningsinstrument □  →     □    □   

   □  →    □     □   Nätverksarbete     □  →    □    □   

   □  →    □     □   Utvärderingsmetoder    □  →   □    □ 

   □  →    □     □   Annat, vad? ……………………………… □  →    □    □ 

 □  →    □     □   Annat, vad? ……………………………… □  →    □    □ 
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D.  ANVÄNDNING AV BEDÖMNINGSINSTRUMENT  
 
14. Värdet av att använda bedömningsinstrument (som ASI, DOK, ADAD,  AUDIT, ADDIS, 
      MAPS) har diskuterats. Här följer ett antal påståenden om bedömningsinstrument. Markera 
      med X i lämplig ruta hur väl varje påstående nedan stämmer med Din uppfattning. 
 
                                                                                                      Påståendet stämmer: 
 

                    Helt   I hög    I någon  Inte 
              grad     mån       alls   

     De är bra för att få en bild av klientens problem  □  □   □    □     

     De är bra för att få personlig kontakt med klienten  □  □   □    □ 

     De är viktiga för att klienten skall kunna följa sin  □  □   □    □ 
        egen utveckling  

     De behövs som underlag för utveckling av de insatser  □  □   □    □ 
        enheten erbjuder 

     Det tar för lång tid att göra intervjuer med  □  □   □    □ 
         bedömningsinstrument 

     De riskerar att påverka kontakten med klienten negativt  □  □   □    □ 
     De är onödiga om behandlaren känner klienten väl  □  □   □    □      

     De behövs för att behandlaren skall kunna följa utvecklingen □  □   □    □ 
          av den enskilde klienten 

     De är inte lämpliga för alla klienter   □  □   □    □ 

    Org
     bedömningsinstrument  

anisationens ledning kräver att vi använder  □  □   □    □ 
 
 
 
15. Ungefär för hur stor andel av Dina klienter har Du själv använt bedömningsinstrument 
      under de senaste 12 månaderna? 
       
      Var vänlig fyll i en procentsiffra nedan mellan 0 och 100 för att ange denna andel. 
 
 
      För ungefär …..……%  av mina klienter har jag själv använt bedömningsinstrument 
  de senaste 12 månaderna.  
 
 
 
16. Ungefär för hur stor andel av Dina klienter har någon annan vid Din enhet använt  
      bedömningsinstrument under de senaste 12 månaderna? 
       
      Var vänlig fyll i en procentsiffra nedan mellan 0 och 100 för att ange denna andel. 
 
 
      För ungefär …..……%  av mina klienter har någon annan vid min enhet använt 
                                               bedömningsinstrument de senaste 12 månaderna.  
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E.  EVIDENSBASERAT ARBETE 
 
17. Socialstyrelsen presenterade under våren 2007 nationella riktlinjer för missbrukar- och 
      beroendevård. Markera varje påstående med X i lämplig ruta om och hur Du har kommit i kontakt 
      med dem. 
 
     JA           NEJ 

     Jag har hört talas om riktlinjerna   □     □     

     Min chef har informerat mig om riktlinjerna  □     □     

     Jag har läst riktlinjerna    □     □     

     Jag har läst en del om riktlinjerna, t.ex. i fackpress  □     □     

     Jag har diskuterat riktlinjerna med mina kollegor  □     □     

     Jag har deltagit i Socialstyrelsens informationsdag  □     □     
        om riktlinjerna    

     Jag har fått annan information/utbildning om riktlinjerna  □     □     
        en halvdag eller mer 
 
 
 
18. Det finns många olika synpunkter på evidensbaserat arbete i missbrukar- och beroende- 

vård. Markera med X i lämplig ruta hur väl varje påstående nedan stämmer med Din egen 
uppfattning. Besvara frågan även om Du inte är helt säker. 

          
      Jag anser att evidensbaserat arbete ….                                         Påståendet stämmer: 
 

                    Helt   I hög    I någon  Inte 
               grad     mån       alls 

 … ökar rättstryggheten för klienterna eftersom   □  □   □    □ 
         valet av behandlingsmetod blir mindre godtyckligt 

 … är ett sätt att spara pengar genom att skära ned på behandlings- □  □   □    □ 
         metoder som inte har vetenskapligt stöd 

 … medför att fler klienter kommer att kunna leva  □  □   □    □ 
         ett nyktert eller drogfritt liv 

 … är en omöjlig ambition att vetenskapligt kontrollera sådant som □  □   □    □ 
         inte låter sig regleras 

 … ger klienterna större inflytande över sin behandling   □  □   □    □ 
         eftersom de själva kan bedöma vilken behandling som har 
         goda resultat  

 … medför att genuint engagemang och medmänsklighet i klient- □  □   □    □ 
         arbetet riskerar att gå förlorat 

  …är en möjlighet att öka professionaliteten inom missbrukar- □  □   □    □ 
         och beroendevården 

 … är en trend som kommer att gå över   □  □   □    □ 
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Egna synpunkter: …………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
T A C K   F Ö R   D I N   M E D V E R K A N ! 
 



  Bilaga 2. 

Frågor till enhetschefer 
 
Organisation 
1. Hur är arbetet med missbrukare organiserat? Bra/dåligt/fördelar/nackdelar? Vilken 
organisatorisk uppdelning av arbetet med missbruk finns mellan olika enheter i 
organisationen? Hur länge har ni arbetat med nuvarande organisation? Finns planer på 
omorganisation?  
 
Uppdrag, uppgifter, ansvar och mål 
2. Vilket är verksamhetens uppdrag?  
3. Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?  
4. Vilka är de största svårigheterna med att vara arbetsledare över en enhet som arbetar med 
missbruksfrågor? Finns det något relaterat till dina arbetsuppgifter där du anser att du skulle 
behöva höja din kompetens? 
5. Vad ser du som de viktigaste uppgifterna för a) politiker, b) verksamhetschef och c) 
behandlare/handläggare? 
6. Har du några politiskt formulerade direktiv?  
7. Har politikerna formulerat särskilda mål för missbruksarbetet? Går målen att följa? Följs 
målen upp? 
8. Vad anser du är mått på bra resultat?  
 
Personalens självständighet och kompetens 
9. Vilka delar av klient-/patientarbetet fattar personalen självständigt beslut om, vilka inte? 
10. Finns det något relaterat till klient-/patientarbetet där du anser att personalen skulle 
behöva höja sin kompetens? 
 
Information och redovisning 
11. Vilken information om verksamheten efterfrågas av a) politiker b) verksamhetschef?  
12. Vad redovisar ni vanligtvis skriftligt, vad muntligt? Var, i vilket sammanhang redovisar ni 
det? Finns det någon information om verksamheten som du anser borde efterfrågas mer av a) 
politiker b)verksamhetschef? 
 
Om evidens och uppföljningar 
13. Vad innebär evidensbaserat arbete i missbrukar/beroendevården för dig?  
14. Vilka förutsättningar finns för personalen att arbeta evidensbaserat? Ta del av 
forskningsresultat? Hur? Vilka är hindren?  
15. Vilka förutsättningar finns för personalen att ta del av varandras beprövade erfarenhet och 
även andras dokumenterade beprövade erfarenhet? Vilka förutsättningar finns för att sådan 
kommunikation om erfarenheter skall uppstå? Vilka är hindren? 
16. Vad tycker du om Socialstyrelsens riktlinjer? Planerar ni att införa dessa på er enhet? 
Hur? Finns planer på utbildning av personalen i riktlinjerna? Vilken tid finns, vilka fora finns 
för personalen att diskutera riktlinjerna? 
17. Vilken typ av statistik för ni över aktuella klienter/patienter? Hur många är aktuella?  
Hur ser era klientgrupper ut? Vilken är den vanliga problembilden?  
18. Vilka metoder passar vilka klienter? Vilka klienter får vilken behandling? Vilka 
möjligheter har ni att erbjuda behandlingsmetoder anpassade till den enskilde 
klientens/patientens behov? Vilka möjligheter har klienterna/patienterna att påverka sin egen 
behandling? Vilka är hindren? 
19. Görs uppföljningar av enskilda klienter, av verksamheten? Om ja, vem gör dem och vad 
visar dessa? Om nej, varför görs de inte? 
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