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1. Inledning 

Missbruk är idag ett stort samhällsproblem världen över, som sedan år 2001 har ökat kraftigt 

när det gäller nya droger och dödsantalet bland den svenska befolkningen. Missbruket för 

med sig en rad negativa konsekvenser inte bara för den enskilde utan också för både samhälle 

och miljö. Enbart kostnaderna för olika typer av behandlingsinsatser och fysisk och psykisk 

omvårdnad för missbrukaren är mycket kostsamma för samhället (Drugnews, 2012). Av SOU 

2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende, framgår det att missbruket kostar 

samhället ca 150 miljarder kronor per år. Det är nio gånger så mycket som Sveriges 

kommuner och landsting använder för vård och behandling av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. Behandling mot missbruk är kostsamt men samtidigt också en besparing 

när samhället väljer att behandla personer med missbruks- eller beroendeproblem (SOU 

2011:35). Naturligtvis förutsatt att behandlingen är lyckad. Hyvönen (2001) menar att 

socialtjänstens ekonomi och budget är en viktig aspekt i klientrelaterat arbete. Besparingskrav 

och nedskärningar inom socialtjänsten kan ge en mycket negativ effekt för både hjälpsökande 

klienter och andra personer med missbruks- och beroendeproblem i samhället. Hyvönen 

(2001) menar att även om socialnämnden beslutar om nedskärningar av resurser så försvinner 

varken missbrukarna eller de sociala problemen, utan kostnadsfrågan flyttas bara till en annan 

enhet och budget. Dessa beslut blir kortsiktigt destruktiva och långsiktigt förödande i det 

sociala arbetet, speciellt för de svagaste i samhället (Hyvönen, 2001). Det som framkommer 

ovan tyder på att en ökad budget för missbruksvården i Sverige skulle ge en positiv effekt för 

samhället. 

 

Socialtjänstlagen (SoL) anger att personer som är i behov samhällets stöd och hjälp också har 

rätt till detta. Enligt 5 kap 9§ SoL ska personer med missbruks- eller beroendeproblem få den 

vård och det stöd de behöver för att ta sig ur sitt missbruk. Tidigare studier har visat att 

ekonomin för missbruksvården i Sverige blivit åtstramad, vilket har visat sig påverka 

socialsekreterarnas handläggning genom att deras valmöjligheter för klienten blir färre 

(Thunved, 2012).  

 

Med tanke på de enorma skillnaderna i kostnader för vad missbruk kostar samhället och vad 

som läggs ner på att åtgärda missbruksproblemen i samhället kan man undra om 

socialsekreterares arbete påverkas av kommunens budget för missbruk. Sätter minskade 

ekonomiska resurser käppar i hjulen och begränsar socialtjänsten att ge personer med 
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missbruks- eller beroendeproblem möjlighet till bästa möjliga vård anpassad efter klientens 

individuella behov? Ekonomi synes vara en viktig faktor när det gäller socialsekreterares val 

av behandling för sina klienter, men finns det även andra faktorer/aspekter som kan påverka? 

Vilken tyngd i avgörandet har klientens vilja och val?  

1.1 Nationella riktlinjer och lagstiftning 

Socialstyrelsen har under senare år uppmärksammat en ökning av personer som har 

missbruks- och beroendeproblem. Det har också konstaterats skillnader i missbruks- och 

beroendevården mellan olika kommuner och landsting. Socialstyrelsen presenterade därför 

2007, för första gången, nationella riktlinjer för beslut om insatser för de lagstyrda områdena 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2007).  

 

De nationella riktlinjerna består av 53 rekommendationer med syfte att kunna utveckla och 

förbättra missbruks- och beroendevården. För att detta ska vara genomförbart måste 

socialtjänsten grunda de metoder som anses vara effektivast inom missbruks- och 

beroendevården på evidensbaserad kunskap. Evidensbaserad kunskap innebär att kunskapen 

om metoderna som används i praktiskt arbete i de samhällsvårdande verksamheterna måste 

vara vetenskapligt beprövade. Socialtjänsten arbetar i riktning mot en evidensbaserad praktik, 

vilken står för vetenskap och beprövad kunskap genom tre kunskapskällor: egen professionell 

erfarenhet, evidensbaserad kunskap samt klientens vilja och önskemål. Socialstyrelsens 

riktlinjer är inte juridiskt bindande, vilket gör att socialstyrelsen inte kan förelägga 

socialtjänsten att följa dessa. Däremot säger de nationella riktlinjerna att yrkesverksamma 

inom socialtjänsten i sitt arbete ska kunna erbjuda sina klienter insatser av god kvalitet. Detta 

ska uppnås genom att socialtjänsten använder sig av egenutvärdering och kontroll, samt 

systematisk dokumentation. Socialstyrelsen menar att det bör vara en självklarhet för 

socialsekreterare inom missbrukarvården att använda sig av ett evidensbaserat kunskapsstöd, 

även om det inte är formellt tvingande (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Missbruk och beroende definieras i de nationella riktlinjerna utifrån två 

diagnosticeringssystem: Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 4
th

 edition 

(DSM-IV) (APA, 2012) och International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems - Tenth Revision (ICD-10) (WHO, 2012). DSM-IV beskriver kriterierna för 

kända psykiatriska tillstånd varav missbruk och beroende är två. Likaså, fast med något annan 

betydelse finns tillstånden beskrivna i ICD-10 (Agerberg, 2004). I de nationella riktlinjerna 
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definieras missbruk och beroende utifrån dessa två instrument för att få ett samlat begrepp att 

använda inom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården Klassificeringarna används 

också för att missbrukarvården i Sverige ska vara av samma standard över landet 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Socialtjänstens arbete ska enligt 1 kap 1§ SoL främja människors sociala och ekonomiska 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt det aktiva deltagandet i samhällslivet. Likaså anger 2 

kap 1§ i SoL att det är kommunens ansvar att se till att de människor som är i behov av hjälp 

får det stöd de behöver. Enligt socialtjänstlagen ska en ansökan eller anmälan som inkommit 

till socialnämnden leda till att en inledning av utredning sker utan dröjsmål (Thunved, 2012). 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 9§ ska socialnämnden aktivt sörja för att enskilda personer med 

missbruks- och beroendeproblem får hjälp och vård som denne är i behov av för att komma 

ifrån sitt missbruk. Socialnämnden ska tillsammans med klienten planera in denna hjälp och 

vård, samt noggrant bevaka att denna planering fullföljs. Om klienten inte går med på frivillig 

vård enligt socialtjänstlagen kan lagen om vård av missbrukare (LVM) i vissa fall träda in. 

Enligt 7§ LVM ska socialnämnden också inleda utredning om det kommer in uppgifter som 

ger skäl till att bereda tvångsvård för den enskilde missbrukaren (LVM 1988:870). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon avgörande faktor i 

socialsekreterares val av behandlingsinsats till klienter med missbruks- eller 

beroendeproblem. Syftet är också att jämföra åsikter, tankar och känslor hos de intervjuade 

socialsekreterarna, samt att jämföra deras uppfattning av vad som är avgörande faktorer i 

valet av behandlingsmetod för personer med missbruks- och beroendeproblematik. 

 

- Har kommunernas ekonomi betydelse för valet av behandlingsinsats?  

- Anser socialsekreterarna att klienterna får den behandling de är i behov av?  

- Vilken påverkan för valet av behandlingsmetod har klientens egen vilja? 

2. Tidigare forskning 

Kelley, M. John., Lordan, J. Edward., Peters. P. Christopher., & Siegfried, J. Robert. (1997) 

undersökte vilka kriterier som låg till grund för val av lämplig behandlingsmetod till 

missbrukande klienter. I studien intervjuades 25 specialister i missbruk och 

beroendebehandling. Intervjun bestod av fem olika delar: del ett innehöll frågor om klienters 
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olika karaktärsdrag (olika typer av klienter), i del två fördes en diskussion om fem påhittade 

klientfall, i del tre fick respondenterna utvärdera och rangordna faktorer som avgör 

behandlingsmetod, del fyra bestod av en skrivuppgift som skulle visa varför respondenterna 

rangordnade faktorerna som de gjorde. Den sista delen innehöll en övning som visade hur 

respondenternas utvärdering av klientens behov används i processen av placeringsvalet. 

Resultatet visade att specialisterna i första hand bedömde vad klienten behövde för 

behandling genom dennes nuvarande drogmissbruk.  Nästkommande faktorer var klientens 

tidigare erfarenhet av behandlingar, klientens motivation, olika bakgrundsfaktorer (socialt 

nätverk och familjerelationer), samt klientens eventuella psykiska och fysiska problem vilket 

kunde påverka vilka behandlingsalternativ som var möjliga (Kelley m.fl., 1997). Studien visar 

att det finns flera faktorer som påverkar val av behandlingsinsats. Utifrån respondenternas 

svar kan man också se att de avgörande faktorerna rangordnas främst utifrån vilken typ av 

missbruks- och beroendeproblematik klinten har. Klintens sociala bakgrund rangordnas som 

minst viktig faktor. Dock utgår studien enbart från de professionellas uppfattning om vad som 

anses vara viktigast, i studien har inte klienternas åsikter vidtagits. 

2.1 Det asymmetriska förhållandet mellan socialsekreterare och klient 

Asymmetrin i det sociala arbetet är en oundviklig faktor, då den alltid finns mellan den 

professionella och klienten. Med begreppet asymmetri menas att förhållandet inte är jämlikt 

utan att det är den professionella som bär det yttersta ansvaret för klienten och dess behov. 

Eftersom socialsekreterare måste hålla sig inom socialtjänstlagens ramar innebär detta att 

denne hela tiden måste se till klientens behov och om denne har rätt till hjälp, samt bistånd 

och insatser enligt de regler och lagar som socialsekreteraren måste följa (Hydén, 2001). 

Socialsekreterarens arbete betraktas inte bara som hjälp för den sociala ojämlikheten, utan den 

bekräftar också att det finns social ojämlikhet i samhället. En slags osynlig makt uppstår när 

socialsekreterare hjälper klienter. Symbolisk makt som det kallas blir ett faktum när 

socialsekreteraren hjälper klienten och denne då står i skuld. Socialsekreteraren hjälper 

klienten men klienten hjälper inte socialsekreteraren tillbaka, vilket ger klienten en 

underlägsen ställning. Denna typ av makt byggs på uppfostran och välvilja. När en klient får 

hjälp av socialsekreteraren står denne i en slags symbolisk skuld till socialsekreteraren. 

Tacksamhet och återgäldning från klientens sida antas vara enligt den etiska normen och antas 

då följa socialsekreterarens planering och göra som denne vill (Järvinen, 2002).   
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Johansson (2007) har i sin studie av handläggare från försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen baserat undersökningen på handläggarens handlingsutrymme och gränser. 

Han beskriver mötet mellan handläggare och klient som speciellt, eftersom det även innefattar 

en tredje part, nämligen organisationen. Organisationens och dess lagar och regler påvisade 

sig inverka på resultatet av mötet, oberoende av vilka klienterna eller handläggarna var. 

Johansson (2007) beskriver att det är flera faktorer som leder till en ojämlikhet i förhållandet 

mellan handläggare och klient. Dels för att mötet med en professionell är ett unikt möte i 

klientens fall, medan det är ett ärende i mängden för den professionelle. Johansson (2007) 

påpekar vikten av en rådande byråkrati i det organisatoriska arbetet. Dock är det inte bara 

positivt med en alltför hög byråkrati då den rådande maktobalansen kan ge förödande effekter 

mellan klienten och den professionelle. Johansson (2007) uppmärksammar risken att för hög 

byråkrati kan leda till dysfunktionella förhållanden, exempelvis målförskjutning. Med 

målförskjutning menas att organisationens lagar och regler blir så viktiga för den 

professionella att konsekvensen av uppdraget med att hjälpa klienten kommer att komma i 

andra hand. En annan faktor är att klienten befinner sig inom en annan zon, både 

kunskapsmässigt som geografiskt. Ojämlikheten skapar ett asymmetriskt förhållande där 

klienten varken har kunskap om organisationens lagar och regler, eller hur organisationen 

fungerar (Johansson, 2007). 

2.2 Makt ur ett teoretiskt perspektiv 

Socialsekreterare arbetar inom den kommunala sektorn och utövar på sätt och vis makt genom 

lagar och regler. Socialsekreteraren kan motivera sina beslut utifrån socialtjänstlagen och har 

genom detta makten över vilka insatser som anses lämpliga för klienten. Det finns inte en 

specifik definition av vad makt innebär, makt kan utövas och uppfattas på flera olika sätt 

bland annat utifrån vilken relation som finns, exempelvis mellan socialsekreterare och klient. 

Detta är också beroende på i vilken situation utövandet sker. Tre exempel på hur 

maktperspektivet kan se ut beroende på person, relation och intention är strukturell, 

relationell, och intentionell makt (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Strukturell makt 

handlar om olika strukturteorier, där individers positioner och maktmöjligheter bestäms av 

samhällets olika strukturella förhållanden. Makten är enligt Johansson (2007) en fråga om 

över- och underordning, vilket leder till att maktens fördelning varierar baserat på människors 

positioner i samhället (Johansson, 2007). Ekonomi och klassförhållanden kan här vara en 

avgörande faktor. Människor som kommer från lägre samhällsklasser och som har låg eller 

ingen inkomst hamnar i en utsatt situation och behöver då hjälp från samhället. Det kan leda 
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till maktlöshet inför de sociala myndigheterna. Ett exempel på detta kan vara när en person 

behöver ekonomisk eller social hjälp från ett socialtjänstkontor där socialsekreterare som 

genom sin samhällsposition har makten att hjälpa eller inte hjälpa personen avgör personens 

öde (Meeuwisse m.fl., 2006). Den strukturella makten handlar inte om vilja, utan om den 

form av överlägsenhet som socialsekreteraren besitter i myndighetsutövandet (Johansson, 

2007). Relationell makt baseras på relationerna mellan människor. Enligt denna teori råder 

maktförhållanden i alla relationer. Relationer utgörs alltså av någon med mer respektive 

mindre makt. Detta utgör en slags balans där en eller flera personer har makt över en eller 

flera personer. Den intentionella maktteorin grundar sig på att makten utgörs av personer, 

organisationer, grupper etcetera, där deras intentioner och vilja avgör maktutövandet. Makt är 

alltså enligt denna teori inte något objektivt utan baseras på individer och grupper och hur de 

handlar och vad de vill få ut av sitt handlande. Exempelvis kan en sådan maktutövning skapas 

när två personer möts och då den ena har en stark vilja och ett mål som denne vill få igenom 

trots att det inte stämmer med den andra personens vilja och mål (Meeuwisse m.fl., 2006). En 

person som upplever sig vara underlägsen och är i en beroendeställning kan uppfatta beslut 

från socialtjänst och socialsekreterare på ett kränkande sätt, även om detta inte är 

socialsekreterarens intention. Det är därför viktigt att socialsekreterare uppmärksammar detta 

problem och formulerar sig på ett sätt så att klienten känner sig respekterad och hörd (Skau, 

2007). 

 

Socialtjänstens personal har i regel en akademisk examen och deras kunskaper förväntas 

därför inbegripa att förstå vad som är det bästa sättet att hjälpa en person med sociala 

problem. Viljan att hjälpa människor tillrätta kan då ibland övergå till en fråga om 

paternalism. Med paternalism undersöker inte socialsekreteraren klientens individuella 

önskan på närmare håll, utan utgår från det existerande problemet och beslutar åtgärder 

utifrån det, samt baserat på den kunskapen som de besitter om just det sociala problemet. Ett 

exempel på det kan vara när en klient ansöker om en viss typ av behandling men beviljas en 

helt annan. Socialsekreteraren avgör, utifrån sin expertis samt tidigare kunskap och 

erfarenhet, beslutet att en annan behandling är bättre för personen. Makten utövas här grundat 

på att socialsekreteraren vet bäst och eftersom klienten inte har samma utbildning har denne 

inte heller starka argument för sin önskan (Meeuwisse m.fl., 2006). Motsatsen till paternalism 

kan sägas vara empowerment, vilken avser vikten av delaktighet och innebär ”hjälp till 

självhjälp” (Meeuwisse m.fl., 2006). Syftet med empowerment är att som socialsekreterare 

hjälpa klienten att få makt över de handlingar och de beslutsfattanden som rör klientens eget 
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liv. För att uppnå detta måste socialsekreteraren arbeta med att stärka klientens 

självförtroende och få denne att genom sina egna förmågor använda makten. Detta gör 

socialsekreteraren genom att flytta makten från omgivningen över till klienten (Payne, 2008). 

 

Underlåtenhetsmakt innebär att man utövar makt genom att underlåta sig själv att handla. En 

uppgiven socialsekreterare kan uppleva att maktutövandet förtrycker klienterna och kan då 

välja att inte tillsätta åtgärder. Detta ger dock motsatt effekt än vad som är tänkt, 

maktutövandet yttrar sig istället genom att socialsekreteraren har makten att göra något åt 

klientens problem men underlåter sig att sätta in insatser. Exempelvis kan en socialsekreterare 

motivera ett avslag av en klients ansökan om behandling med att klientens tidigare 

behandlingstillfällen misslyckats. Att underlåta sig att ingripa då en person riskerar sitt liv för 

droger, med motiveringen att personen vill droga, är ett annat exempel (Meeuwisse m.fl., 

2006). 

3. Metod 

För att nå studiens syfte har en kvalitativ komparativ studiedesign valts. Den komparativa 

metoden är en jämförande metod som används i studier för att kunna jämföra likheter och 

skillnader mellan det valda studieobjektet (Bryman, 2013). I detta fall har metoden använts i 

undersökningen för att underlätta ett jämförande av likheter och skillnader mellan fyra 

socialsekreterares värderingar i bedömningar av behandlingsinsatser för klienter med 

missbruks- och beroendeproblematik. För att underlätta jämförelsen används teoristyrd 

tematisk analysmetod som kommer att visas i resultatanalys-delen. Den analysmetoden har vi 

valt att utgå ifrån för att kunna skapa teman utifrån olika maktperspektiv. Två av de teman vi 

har valt att använda oss av skapades när vi utformade intervjufrågorna och är därmed valda på 

förhand: ekonomins påverkan på kommunernas resurser och klienternas vilja och motivation. 

I analysarbetet läste vi noggrant igenom och analyserade de transkriberade intervjuerna, varav 

vi fann likheter och skillnader i resultatet av socialsekreterarnas svar, detta resulterade i 

ytterligare två teman: klientens bakgrund som faktor, samt klientens ovilja och brist på 

motivation. Ovanstående teman har vi baserat vårt resultat på och sedan analyserat 

socialsekreterarnas svar med de olika maktperspektiven som vi ansett vara relevanta för denna 

studie. 
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3.1 Litteratursökning 

Inför genomförandet av studien undersöktes forskningsområdet med sökningar bland 

universitetets databaser: Academic search elite, Artikelsök, Science direct, Social service 

abstract och Google scholar. Vi använde oss av sökorden: ascendant, social worker, drug 

abuse, treatment placement, factors, drug abuse treatment, ascendant matching, drug abuse 

treatment, matchning, makt, missbruk, missbruksvård, missbruksplacering, socialsekreterare, 

faktorer vid missbruksplacering och socialtjänst. Den valda artikeln fann vi på databasen, 

Science direct, med sökorden drug abuse, treatment placement och factors.  

 

I efterhand inser vi att fler artiklar skulle ha stärkt vår uppsats. Vi hittade en artikel som vi 

ansåg passa vår studie väldigt bra, den berör och undersöker nästintill samma fenomen som vi 

gör i vår studie, om än på en annan nivå. När vi hittade denna studie koncentrerade vi oss på 

att hitta fler liknande studier och bortsåg då från de studier som inte berörde delar av samma 

område. Vi hittade dock inga fler studier som liknade denna. Detta ser vi nu i efterhand som 

en svaghet. Det vi hade kunnat göra, som hade gett studien en högre kvalitet, är att välja flera 

olika artiklar att referera till. På så sätt hade vi kunnat använda oss utav olika artiklar som 

berör olika områden, det hade troligen gjort vår studie mer fördjupad och ökat kvalitén. I 

studien har vi också använt oss av relevant kurslitteratur, en tidsskrift från Drugnews och 

publicerade antologier och rapporter från Socialstyrelsen.  

3.2 Urval 

Studien bygger på två urval. Ett strategiskt urval av socialsekreterare som vi valt att intervjua 

och ett bekvämlighetsurval i förhållande till de två enheter som vi valt att vända oss till. Ett 

strategiskt urval innebär att intervjupersonerna som väljs ut att intervjuas är de personer som 

besitter den största kunskapen inom det valda studieområdet (Kvale & Brinkman, 2010) och 

ett bekvämlighetsurval innebär att enheterna som valts ut både kan vara kända enheter som 

forskaren vet om, samt att de är lättillgängliga (Bryman, 2013). Med ett bekvämlighetsurval 

valde vi ut två kommuner som båda ligger nära våra hemkommuner, för att vi visste att de 

bestod av varsin missbruksenhet inom socialtjänsten. Därefter använde vi oss av ett strategiskt 

urval när vi kontaktade sex socialsekreterare som arbetar på dessa missbruksenheter. I detta 

fall använde vi oss av detta urval för att vi visste att socialsekreterarna besitter den kunskap 

som vi var i behov av inom det valda problemområdet för att kunna ge de mest tillförlitliga 

svaren som vi sökte för att kunna besvara vår forskningsfråga. Av de sex förfrågningarna fick 

vi svar av fyra socialsekreterare (två från varje kommun) som var villiga att ställa upp på en 
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intervju. De socialsekreterare som har intervjuats är alla utbildade socionomer som både 

besitter kunskap och kompetens om biståndsbedömningar av personer med missbruks- och 

beroendeproblematik. Socialsekreterarna har olika lång erfarenhet av att arbeta med både 

biståndshandläggning och personer med missbruks- eller beroendeproblem. Två av fyra har 

längre erfarenhet och två är relativt nyutexaminerade socionomer. I studien har vi tagit ett 

gemensamt beslut med respondenterna att avidentifiera både deras och kommunernas namn, 

då detta inte är av relevans för studien. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Vi började med att kontakta respondenterna på de valda enheterna via mail (se bilaga 2). I 

mailet presenterade vi oss själva och vårt valda ämne. Vi berättade i mailet att vi sökte just 

socialsekreterare som dem att intervjua, på grund av den erfarenhet och kompetens som de 

besitter. Vi frågade också om de kunde tänka sig att ställa upp på en telefonintervju där de 

fick ta del av intervjumaterialet i förväg för att på bästa sätt kunna förbereda sig för att 

besvara frågorna. Efter att vi skickat ut mailet tog det mellan 1-2 veckor innan vi fick svar 

från de fyra socialsekreterare som kunde medverka. 

 

Intervjuerna av dessa fyra socialsekreterare genomfördes via högtalartelefon, som vi med 

hjälp av en diktafon bandade in. Valet av att använda en diktafon var för att öka säkerheten av 

det insamlade materialet, att vi fått med allt de hade sagt och att vi inte hade missförstått 

något de sagt när vi väl kom till transkriberingen av intervjuerna. Intervjuerna i sig har utförts 

på ett rutinmässigt sätt med strukturerade intervjufrågor. Naturligtvis innebär detta att vi fått 

olika svar beroende på respondenternas åsikter, men svaren vi fått på frågorna kan jämföras 

och studeras utifrån samma frågor. Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna god 

tid på sig att läsa igenom frågorna så att de kunde besvara dem på ett tillförlitligt och säkert 

sätt. Transkriberingen av intervjuerna skickades till respondenterna så att de själva kunde gå 

igenom materialet för att sedan godkänna det, och om så var fallet, kommentera ändringar 

som behövde göras, om vi uppfattat något i intervjun på fel sätt. Genom att kontinuerligt gå 

tillbaka och se över syftet med vår uppsats har vi kunnat fastställa relevansen för de valda 

intervjufrågorna. Studien kan därför sägas vila på en empirisk grund med acceptabel 

tillförlitlighet. 

3.4 Arbetsfördelning i studien 

Samarbetet mellan oss har fungerat mycket bra genom hela studien. Vi har arbetat 
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tillsammans den större delen av tiden, och när vi inte har gjort det har vi haft en regelbunden 

kontakt och kommit överens om hur vi skulle dela upp arbetet. De få delar som skrivits på var 

sitt håll har arbetats igenom tillsammans när vi återigen träffats. Hela arbetet har skrivits 

tillsammans på det sätt att vi gått igenom och ändrat allt material tillsammans så att båda är 

överens om arbetets utformning. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2013) beskriver validitet och reliabilitet som huvudsakliga termer för kvantitativ 

forskning. vidare kan man läsa om den kvalitativa forskningens motsvarighet; trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2013). Vår studie uppfyller alla dessa krav. 

Trovärdighet på det sätt att vi skapat vår studie efter både etiska regler och Mittuniversitetets 

interna regler, vi har också tillgivits handledning från Mittuniversitetet så att detta ytterligare 

säkerhetställts. Överförbarheten i vår studie har säkrats genom vårt välbeskrivna 

tillvägagångssätt där vi tydligt förklarat hur vi skrivit studien, både tillvägagångssättet rent 

praktiskt men också vilka teoretiska utgångspunkter vi har, samt vilken metod och 

forskningsdesign vi utgått ifrån. Detta underlättar för kollegor som i framtiden eventuellt vill 

göra studier inom samma ämne. Vår studie har en stark pålitlighet eftersom vi intervjuat 

personer med lång erfarenhet och akademisk utbildning, vilket stärker resultatet av vår studie. 

Personerna vi intervjuat arbetar dagligen med missbruks- och beroendeproblematik vilket ger 

stor relevans till val av intervjupersoner. 

3.6 Etiska aspekter 

Kvale & Brinkman (2010) menar att det är av stor vikt att, så långt det är möjligt, redovisa 

säkrad och tillförlitlig kunskap (Kvale & Brinkman, 2010). För att så långt som möjligt 

tillgodose de etiska kraven förhåller sig undersökningen till Vetenskapsrådets etiska krav 

angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

Intervjuerna inleddes med att informera deltagarna i studien om de grundläggande aspekterna 

i undersökningen, det vill säga vad undersökningen handlar om, vad det innebär att ingå i en 

studie och att det är frivilligt för dem att ingå. Samt att de som är respondenter när som helst 

kan välja att inte delta mer, om det är deras vilja. När det gäller kravet på samtycke 

informerades respondenterna om att varje deltagare själv har rätten att bestämma om denne 

vill medverka. Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att allt material som samlats in, som 

exempelvis datainsamlingen och intervjuerna, kommer att bevaras på en oåtkomlig plats för 
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obehöriga för att skydda integriteten hos de respondenter som har medverkat. Slutligen 

informerades respondenterna om nyttjandekravet där allt material som under denna tid har 

samlats in enbart kommer att användas inom det nämnda forskningsområdet, och inte till 

något annat. Dessa etiska aspekter är viktiga att gå igenom både före och efter studien för att 

med säkerhet veta att studien har genomförts på rätt sätt när det gäller insamling av data, samt 

med anseende mot deltagarna. Detta för att intervjupersonerna ska vara införstådd med sina 

rättigheter och skyldigheter när de väljer att medverka i en undersökning (Kvale & Brinkman, 

2010). För att genomföra studien på ett så etiskt sätt som möjligt har vi varit noggranna med 

att kommunicera med respondenterna. Innan vi har publicerat något material har de fått  läsa 

igenom transkriberingarna av respektive intervju. De har fått godkänna allt intervjumaterial 

som finns med i vår studie. Om det varit något som intervjupersonerna sagt i intervjuerna som 

de av olika anledningar inte ville att vi skulle ta med, så har vi heller inte använt oss av det i 

studien. Vi har på ett neutralt och objektivt sätt analyserat respondenternas svar som utmynnat 

i resultat- och analysdelen. Utifrån vad de har sagt har vi enligt oss både lyft fram positiva och 

negativa uttalanden där en balans eftersträvades. Vi har inte uteslutit eller valt att ta med 

specifika uttalanden för att svartmåla eller hylla någon av respondenterna. De citat som vi 

använt oss av i resultatet har valt utifrån relevans för studien.  
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4. Resultatanalys 

Det som presenteras i detta avsnitt är studiens resultatanalys som baseras på resultatet och 

analysen av intervjuerna som vi gjort med socialsekreterarna. Vi har valt att utforma resultatet 

utifrån teman som skapats från våra frågeställningar och från de intervjuer vi gjort. Vi har 

intervjuat fyra socialsekreterare från två olika kommuner. Samtliga respondenter är kvinnor. 

IP 1 - har arbetat med personer som har missbruks- och beroendeproblem sedan 2012. Hon är 

utbildad socionom och alkohol- och drogterapeut.  

IP 2 - har arbetat med personer som har missbruks- och beroendeproblem sedan 2011. Hon är 

utbildad socionom.  

IP 3 - har arbetat med personer som har missbruks- och beroendeproblem sedan 2003. Hon är 

utbildad socionom och har en mastersutbildning i socialt arbete. 

IP 4 - har arbetat med personer som har missbruks- och beroendeproblem sedan 2006. Hon är 

utbildad socionom. 

4.1 Klientens bakgrund som faktor 

En faktor som respondenterna talar om som viktig är klientens bakgrund. Vad klienten har 

hört är en bra behandlingsmetod och vad de tidigare genomgått för behandling. Samtliga 

socialsekreterare som intervjuats påpekar vikten av utredningen och hur den avgör 

behandlingsalternativen.  

 

"Det är många faktorer runt om en och samma människa som påverkar så att säga... Sen kan 

de ju hört någonting... Jag vill åka till det och det behandlingsstället, för jag har hört att det 

är bra... Så kanske det är det enda behandlingshemmet de hört talas om... Men då kanske det 

behandlingshemmet inte har tillräckligt med behandling för just den här personen som vi har 

kommit fram till... under utredningen och sådär..." (IP 1). 

 

Socialsekreteraren ger uttryck för att klienter ibland inte vet vad som är bäst för dem och att 

valet av insats därför helt baseras på vad utredningen visar. Det kan tolkas som utredarens 

egen erfarenhet tillmäts större betydelse i valet av insats än klientens egen vilja. Samma 

socialsekreterare uttrycker även att klientens delaktighet är viktig: 

 

"Forskningen visar ju att den egna viljan har stor inverkan på behandlingsresultatet..." (IP 1) 
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Socialsekreteraren talar både om hur viktig utredningen av klienten är när det gäller val av 

behandling men talar samtidigt om klientens delaktighet. Om klienten vill något helt annat än 

socialsekreteraren, hur fungerar då klientens vilja till delaktighet. 

 

"Sen som sagt som vi sa tidigare (socialsekreteraren) så kan de ju vara ute på tokiga vägar 

och tror att en behandling eller ett behandlingshem kan vara bra... bara för att kompisen 

fixar det bäst där liksom, och sådär... Men då försöker man motivera dem till det vi tror är 

bättre då." (IP 1). 

 

Samma socialsekreterare talar om "tokiga vägar" som klienten kan vara ute på, det vill säga 

att klienten har en annan uppfattning av vad som är en bra behandling än vad 

socialsekreteraren anser. Men klienter har också livserfarenhet, hur värderas den i en sådan 

situation? Flera av socialsekreterarna berättar att många klienter baserar sin önskan om ett 

specifikt behandlingshem på deras vänners erfarenheter av behandlingshemmet.  

 

"Men jag tänker också att många klienter kan komma till oss med en föreställning om att: det 

här vill jag, men att de inte riktigt vet vad det innebär, då kan det ju vara så att man utreder 

den biten och undrar: varför vill du hit? Och att de får förklara bättre och ofta kan det ju 

vara att de fått höra av en vän att det här är bra och så vet de inget mer så får man berätta 

lite mer om metoden och så kan det ju vara att klienten ändrar uppfattning och tänker att det 

här andra kanske skulle passa bättre." (IP 2). 

 

Citatet ovan kommer från en relativt nyexaminerad socialsekreterare som berättar att hon 

använder sin kunskap och utbildning för att hjälpa och vägleda klienterna. Det hon säger kan 

möjligen förknippas med ett paternalistiskt synsätt. Men enligt ett paternalistiskt synsätt är 

kunskap ett uttryck för makt, och här kan man se att socialsekreteraren på ett konstruktivt sätt 

använder paternalistisk makt.  Om kunskap används för att utöva makt kan det leda till 

paternalism men genom att förklara och sprida kunskap till klienten om varför en viss 

behandling anses vara lämplig ger socialsekreteraren klienten mer insyn i arbetet. På så sätt 

blir klienten delaktig och styrs inte bara av att socialsekreterare på ett paternalistiskt sätt vet 

vad som är "bäst" (Meeuwisse m.fl., 2006). 
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"Det är absolut inte så att klienten väljer utan utredningen måste ju visa också, och under 

utredningen så hinner man ju se på klienten. Vad vill klienten? Är klienten seriös? Vad har 

han eller hon för planer?" (IP 3). 

 

Behovet av socialsekreterare skulle inte finnas om behandlingsvalet baserades till hundra 

procent på klintens egen vilja. Men i citatet ovan framkommer det att utredningen är viktigast 

och behandlingsvalet baseras främst på utredningen som socialsekreteraren med sin kunskap 

och utbildning har gjort. Sammantaget talar samtliga socialsekreterare om vikten av vad 

utredningen visar, det vill säga, utredningar som till en stor del utgår från klientens bakgrund. 

 

Det framgår av resultatet att ett paternalistiskt synsätt tycks vara vanligt bland 

respondenterna. Det kan ha sin förklaring i att beslut om behandling baseras ofta på 

utredningen som socialsekreteraren gjort och en mindre del verkar vara vad klienten vill. Det 

framgår tydligt i socialstyrelsens nationella riktlinjer att socialsekreteraren ska utgå från 

evidensbaserad praktik. Det innebär att beslut ska baseras på socialsekreterarens egen 

erfarenhet, evidensbaserad kunskap och klientens vilja och önskemål (Socialstyrelsen, 2007). 

I studiens resultat kan man utläsa en tydlig betoning på utredningen och hur den styr 

socialsekreterarens behandlingsval för klienten. Socialsekreterarens utredning är en mycket 

stark faktor som avgör klientens framtida placering. Resultatet av intervjuerna innebär att 

klientens vilja och önskemål inte får en lika stor plats i avgörandet av placering. 

Socialsekreterarna uttalar sig om hur de försöker motivera klienterna till en annan 

behandlingsmetod än den de själva vill ha och hur de förklarar vad som är bäst för dem, 

utifrån utredningen. En av fyra socialsekreterare nämner att de undersöker klientens önskan 

genom att denne får berätta orsaken till deras specifika önskan om behandling. De andra tre 

nämner inte vikten av klintens medverkan och insyn i placeringsprocessen. Socialsekreterarna 

bör prioritera detta eftersom dem, enligt socialtjänstlagens femte kapitel 9§ ska tillsammans 

med klienten komma fram till ett behandlingsalternativ (SoL 2001:453).  

 

Enligt socialsekreteraren som citeras ovan är det utredningen och inte klientens vilja som 

visar vilken behandling som är lämplig. Detta kan, enligt Johansson (2007), upplevas som en 

målförskjutning som innebär att lagar, normer och regler blir så viktiga att följa för 

socialsekreteraren att det resulterar i att klientens behov av hjälp hamnar i skymundan 

(Johansson, 2007). Enligt socialtjänstlagen 5 kap 9§ ska missbrukare ges behandling för att 

komma ur missbruket (Thunved, 2012). En målförskjutning hos socialsekreterarens i 
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kombination med ett paternalistiskt synsätt kan leda till att socialsekreteraren söker en 

behandling till en klient för att det står i socialtjänstlagen och sedan inte reflekterar över hur 

klientens livserfarenhet och åsikter kan vara som stöd för val av behandling (Meeuwisse m.fl., 

2006).  

 

Socialsekreteraren i studien vill hjälpa klienten till att få rätt behandling, utredningen som 

görs av klienter används som huvudverktyg för detta. Socialsekreterarens vilja och mål kan 

spegla det intentionella maktbegreppet som Meeuwisse m.fl. (2006) nämner. De fyra 

socialsekreterarna som deltog i studien talar alla om vikten av utredningen och man kan utläsa 

en stark vilja att ge klienterna den rätta behandlingen. Det skulle i vissa fall kunna vara så att 

klienter i sådana situationer känner sig överkörda.  

4.2 Klientens vilja och motivation  

En viktig faktor som spelar in i socialsekreterarens arbete är klientens motivation och vilja 

(Meeuwisse m.fl., 2006). Samtliga respondenter belyser vikten av att motivera sina klienter 

att ingå behandling och bli drogfria. I intervjuerna tydliggör de också som sagt klientens egen 

vilja, vilken de anser vara den viktigaste faktorn för att en behandling ska kunna genomföras 

med ett lyckat resultat.  

 

”...det är ganska viktigt det här med att klienten själv är med och känner att de har varit med 

och bestämt, att det här vill jag göra... Då vill man komma på ett ställe som man har valt 

själv… eller åtminstone till en viss del.” (IP 4). 

 

”Motivationen är ju jätteviktig .. Alltså, hur mycket vill de egentligen? Är det de själva eller 

är det någon annan som vill? .. Eller kommer dom hit för att arbetsgivaren vill det eller 

kräver det .. Så kan det ju gå åt skogen bara för det .. så att säga. Att de inte vill själv, att de 

inte tycker att de har ett problem själv...”  (IP 1). 

 

”Vi försöker ju och vi kommer ju överens med klienten liksom… Man får kompromissa och 

diskutera fram... Det handlar hemskt mycket om motivationsarbete...” (IP 1). 

 

Faktorer som vilja, motivation och delaktighet är något som socialsekreterarna starkt trycker 

på. Med delaktighet menar respondenten att de som socialsekreterare och klient, tillsammans 

ska arbeta fram en bra lösning.  
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”Vad man har för inställning själv och vad man själv tror på... Men jag tänker också att 

många klienter kan komma till oss med en föreställning om att: det här vill jag, men att de 

inte riktigt vet vad det innebär, och då kan det ju vara så att man utreder den biten och 

undrar varför vill du hit och att de får förklara bättre och ofta kan det ju vara att de fått höra 

av en vän att det här är bra och så vet de inget mer så då får man berätta lite mer om 

metoderna och då kan det ju va att klienten ändrar uppfattning och tänker att det här andra 

kanske skulle passa bättre…” (IP 2). 

 

Respondenterna vill i möjligaste mån flytta makten från omgivningen till klienten så att denne 

känner att han/hon har kontroll och makt över sitt eget liv, men kan med delaktighet i arbetet 

fortfarande ha kontroll och styra klienten mot målet. 

 

Socialsekreterarna anser att det är viktigt att motivera klienten till den metod som de anser 

vara bäst för dem. Dock framgår det inte i resultatet varför valet av behandlingsmetoden anses 

vara den som mest lämplig för klienten. Utifrån socialtjänstlagen ska klienten ha inblick i 

utredningen och få medverka i socialsekreterarens resonemang (Thunved, 2012). Ett 

asymmetriskt förhållande mellan socialsekreterare och klient kan speglas som, och vara en 

uppenbar faktor då respondenterna själv uttrycker att klienten inte helt själv kan välja var 

behandlingen ska äga rum, samt vilken metod som behandlingen ska utgå från. Utan de 

uttrycker att de genom sin kunskap motiverar klienten till den behandlingsmetod som de anser 

vara den mest lämpade för klienten. Om det inte riktigt framgår i beslutet om varför 

behandlingsmetoden är lämplig för klienten kan den symboliska makten som Järvinen (2002) 

belyser påverka klienten, och att denne då gör som socialsekreteraren vill på grund av att 

klienten känner någon slags symbolisk skuld till socialsekreteraren (Järvinen, 2002). 

4.3 Klientens ovilja och brist på motivation 

Det tycks som om socialsekreterare också kan underlåta vissa klienter behandling. Brist på 

motivation hos en klient anges vara en omständighet som sänker socialsekreterarens egen 

motivation till att hjälpa klienten. Är det berättigat att inte hjälpa en missbrukande person bara 

för att de inte är motiverade? Missbruk och beroende av droger får enligt DSM-IV personer 

att prioritera bort andra saker framför drogen och det i sig kan vara ett tecken på att en 

missbrukande person har låg motivation på grund av det starka beroendet av drogen 

(Agerberg, 2007). 
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"Kommer de hit för att arbetsgivaren vill det eller kräver det... Så kan det ju gå åt skogen 

bara för det..." (IP 1) 

 

Att anta eller förutspå att klientens motivationsbrist kommer leda till ett misslyckande i en 

behandling innebär att socialsekreteraren inte planerar att motivera klienten utan istället 

räknar med att det kommer sluta i ett misslyckande. Detta är ett exempel på 

underlåtenhetsmakt, att underlåta sig att hjälpa någon som behöver hjälp men som inte vill det 

och inte är motiverad (Meeuwisse m.fl., 2006). 

 

"Har de varit iväg fem gånger kan man ju ifrågasätta om de ska åka igen?" (IP 3) 

 

I en av intervjuerna framgår att klienter inte får hur många chanser som helst. Den 

socialsekreterare som citeras ovan visar att denne ifrågasätter om det är rimligt att ge bistånd 

till behandling hur många gånger som helst. Det kan i och för sig vara så att 

socialsekreteraren tänker att eftersom klienten har varit iväg fem gånger så kanske de måste 

hitta ett annat alternativ eftersom det uppenbarligen inte har fungerat med tidigare försök. 

Men om socialsekreteraren underlåter sig att ge klienten fler chanser och bevilja denne 

behandling kan man möjligen förstå detta som utövande av en slags underlåtenhetsmakt 

(Meeuwisse m.fl., 2006). 

 

"Jag gav en (person) avslag nu jag... Och då skulle han komma till nämnden då 

(socialnämnden) och framföra vad han tyckte då... Han dök inte ens upp fast jag hade ordnat 

tid. Så seriös var han..." (IP 3). 

 

Av citatet kan en besvikelse urskiljas. En uppgiven ton där klientens egen oseriöshet leder till 

avslag. Klienten hade dessutom tidigare ansökt om behandling enligt socialtjänstlagen. Någon 

som ansöker om behandling frivilligt vill uppenbarligen ha hjälp. Men efter ett uteblivit bokat 

möte får klienten inte någon mer chans och ansökan avslås. Det framgår dock inte i intervjun 

hur många chanser klienten givits. 

 

En del av respondenterna i studien visar genom sina uttalanden att klientens motivation är A 

och O i deras arbete. Men vissa uttalanden ger en annan bild av klienternas motivation. Brist 

på motivation hos klienter kan också leda till en ovilja hos socialsekreteraren att motivera 
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denne (Meeuwisse m.fl., 2006). En socialsekreterare reflekterar under intervjun om det ens är 

lönt att behandla en klient som uppvisat låg motivation. Socialsekreteraren upplever 

möjligtvis i det här fallet att klientens tidigare misslyckade behandlingar är tecken 

motivationsbrist. Respondenterna i studien visar tydligt att det är viktigt att klienten är 

motiverad till behandling och att det är klienten själv som vill ha hjälp. En socialsekreterare 

ifrågasätter om en klient som varit på behandling fem gånger ska få en till chans till 

behandling. I socialtjänstlagen finns inga sådana riktlinjer och inte heller beskriver någon av 

paragraferna ett visst antal chanser som ska ges till klienter med missbruksproblematik 

(Thunved, 2012). 

4.4 Ekonomins påverkan för kommunernas resurser 

Samtliga respondenter bekräftar att ekonomi och budget är två faktorer som påverkar valet av 

behandlingsmetod för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Utifrån den 

ekonomi som råder i kommunens struktur läggs budgeten för resurserna, socialsekreterarna 

kan välja att gå utanför de avtal som är lagda inom kommunen.  

 

”... tråkigt nog… så är det mycket ekonomin som spelar in...” (IP 1) 

 

”det är ju mycket ekonomin som styr... och budgeten...” (IP 1) 

 

”… vi har ny chef nu va... och hon berättar för oss att nu måste vi spara pengar och vi kan 

inte... vi gick över budget så det skrek förra året va och det kan vi inte fortsätta med, det får 

inte vara onödiga placeringar…” (IP 3). 

 

Respondenterna påpekar även platsbristen, samt brist på resurser efter behandling i 

kommunerna som ännu en viktig faktor. Detta då det periodvis varken finns tillräckligt med 

platser i öppenvården eller på de HVB-hem som kommunerna har att erbjuda. 

 

”Vi har ständig kö till HVB-hemmet, där blir det stopp ibland, det rör sig inte… för då ska de 

ju få träningslägenhet via det och det fungerar ju inte...” (IP 3). 

 

”… det finns ju hemskt många som går i den som har ett helt liv i missbruk och kanske inte 

har någon riktig bostad och aldrig varit ute i arbetslivet .. och såna saker. De skulle även 
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behöva en sysselsättning .. Men då måste ju andra aktörer in och samverka… Men det är ett 

stort behov som den här kommunen behöver” (IP 1). 

 

Socialsekreterarna anser att kommunernas behandlingsalternativ främst är inriktade på 

tolvstegsprogram och att kommunerna behöver andra behandlingsmetoder som är anpassade 

till olika typer av klienter. Exempelvis för klienter som missbrukar nya typer av droger och 

för klienter som föredrar enskilda samtal istället för 12-stegsbehandling. 

 

”Jag tycker inte att alternativen är tillräckliga. Ibland kan det komma in ett flöde på 20-

åringar som använder GBL och då har vi inte möjlighet att behandla dem…” (IP 4) 

 

”Eftersom det här är X län och hör till tolvstegsbältet… … På beroendecentrum så finns det 

tolvsteg i grupp…” (IP 3) 

 

”Ja, jag önskar att dem hade mer kognitiv behandling och gärna enskilda samtal. Det finns 

lite brist på det och det är många av våra klienter som har svårt att sitta i grupp och kunna ta 

till sig behandling och kunna öppna sig i grupp” (IP 2) 

 

Respondenterna från den ena kommunen som har undersökts berättar även att ekonomin 

påverkar missbruksenheten så hårt att de inte har råd att göra uppföljning av alla klienter. 

 

”Nej, tyvärr inte. Det vi har rutin för det är att vi följer upp under behandlingstid…” (IP 2) 

 

”Ja, en del gör uppföljning… men det är mycket om vi begär det för det kostar ju…” (IP 3) 

 

Respondenterna upplever trots den åtstramade ekonomin att de har möjlighet att välja den 

bäst lämpade behandlingsmetoden för klienten. Dock inte alltid helt utan motstånd. Två av 

respondenterna berättar att de går förbi högre instanser som enhetschef och upp till 

socialnämnden om de verkligen tror på placering utanför ramavtalen. 

 

”… är det så att jag skulle utreda behovet av behandling hos en klient och komma fram till en 

bedömning som jag tror på så skulle inte jag backa för att ekonomin säger annat utan det 

beslutet ligger på socialnämnden…” (IP 2) 
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Socialsekreterarna berättar att de i vissa fall av sina bedömningar av behandlingsinsatser 

väger in tidigare bakgrundshistoria i beslutet, då detta kan påverka valet av exempelvis 

behandlingsmetod eller beslut till beviljande/avslag. Alla respondenterna bekräftar samtidigt 

att de i och med myndighetsutövandet besitter makten att avgöra om en klient ska bli beviljad 

en insats eller om denne får avslag.  

 

”Alla som kommer till socialtjänsten har ju ett jätteproblem och de har väl varit en eller två 

som vi har bedömt att... nej, här behöver vi ingen behandling” (IP 4). 

 

Socialsekreterarna bekräftar både direkt och indirekt den strukturella makt de besitter i arbetet 

som myndighetsutövare, där de kan avgöra en persons öde genom att bevilja insatser för 

klienten, eller ge avslag (Meeuwisse m.fl., 2006). 

 

Socialsekreterarna förhåller sig till organisationens lagar och regler i handläggningen, detta 

påverkar därmed beslutet om den valda insatsen för klienten. Den strukturella makten inom 

organisationen kan påverka socialsekreterarens handlingsutrymme, vilket i sig också kan 

påverka klientens öde. Samtliga respondenter uttrycker att en åtstramad ekonomi och budget 

påverkar arbetet mer eller mindre. En av respondenterna säger att arbetsgivaren påpekar att 

socialsekreterarna måste tänka på besparingarna som de har i kommunen och inte genomföra 

onödiga placeringar. Kelley m.fl. (1997) visar att klientens motivation och vilja påverkar valet 

av behandlingsinsats (Kelley m.fl., 1997). Som tidigare respondent också har sagt, "Har de 

varit iväg fem gånger kan man ju ifrågasätta om de ska åka igen?". Detta kan ses som en form 

av överlägsenhet från socialsekreterarens sida, där organisationens struktur kommer framför 

klientens behov och vilja (Johansson, 2007). En annan respondent uttrycker att ekonomin inte 

är den viktigaste faktorn i avgörandet av behandlingsmetod, utan att det är organisationens 

byråkrati som styr. Organisationens egna riktlinjer kan ses som en av de större påverkande 

faktorerna utifrån den ekonomiska frågan vad gäller beslut om insats. Även om 

socialsekreteraren utreder att det finns ett starkt behov av en behandlingsinsats, speciellt när 

det gäller utanför kommunens avtal, så är det ändå inte säkert att beslutet går igenom. 

Respondenten trycker ändå på att det är utredningen av behovet som är den avgörande faktorn 

i beslutet och inte ekonomin. Av resultatet framgår det att socialsekreterarna lägger stor vikt 

på att klienterna ska få den behandling de är i behov av. Om ett starkt behov av en viss 

behandling finns för klienten så skulle inte respondenten tveka att gå förbi sin arbetsgivare 

och upp till socialnämnden för att få igenom beslutet. Socialsekreteraren besitter därmed 



 

21 
 

makten över en annan människas liv, där den strukturella makten kan stå i fokus genom 

socialsekreterarens vilja att hjälpa, respektive inte hjälpa och utreda klientens behov 

(Meeuwisse m.fl., 2006). Inom samhällets struktur har socialsekreteraren med sin utbildning 

och kunskap en högre uppsatt position än klienten och har därmed en överlägsenhet av makt i 

relation till klienten (Johansson, 2007). Genom denna maktposition kan socialsekreteraren 

hjälpa klienten och stå på dennes sida trots att det finns besparingskrav från kommunens 

chefer. 
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5. Diskussion  

I detta avslutande kapitel är avsikten att diskutera resultaten utifrån ett mer övergripande 

perspektiv. I korthet har studien visat att kommunal ekonomi och budget, organisationens 

struktur, klientens motivation och vilja samt bakgrund är viktiga faktorer som påverkar 

socialsekreterares val av behandlingsinsats.  Det visar sig att kommunernas ekonomi avgör 

vilka resurser som kan ges till personer med missbruks- och beroendeproblematik, men 

socialsekreterarens val av behandling påverkas främst av klientens bakgrund och motivation. 

 

Klientens vilja och motivation verkar vara en avgörande faktor för socialsekreterarna i deras 

bedömning av insats. Samtliga menar att klientens motivation och att klienten själv har en 

önskan om att bli drogfri är viktig. Råder det bristande motivation har socialsekreterarna 

delade meningar om hur detta ska hanteras. Tre av de fyra respondenterna anser att det är 

viktigt att arbeta med att hjälpa klienten genom att motivera denne till att förändra sitt eget 

liv. Motivationsarbetet kan kopplas till teorier om empowerment som socialsekreterarna 

förespråkar. De anser också att klientens delaktighet har stor betydelse för ett lyckat resultat. 

Tre socialsekreterare blir själva motiverade och drivna till att hjälpa klienter som uppvisar låg 

motivation. Men de är heller inte här samstämmiga. En av respondenterna uppvisar en 

tendens av underlåtenhetsmakt när denne istället blir mindre motiverad när det kommer till 

detta klientel (Meeuwisse m.fl., 2006). Klienter som tidigare har misslyckats med 

missbruksbehandlingar och som inte kommer till avtalade tider anses vara mindre seriösa. 

Enligt socialtjänstlagen så är alla Sveriges kommuner ansvariga att ge det stöd som 

kommuninvånarna behöver, hit räknas också beroendevård. Enligt DSM-IV och ICD-10 är 

drog-och alkoholberoende sjukdomstillstånd. Sjukdomen förändrar personens prioriteringar 

eftersom drogen tar över personens liv. Ett exempel från ICD-10 är ett tecken på beroende när 

personen inte kan kontrollera sitt intag av drogen (Agerberg, 2004). Det gör att personen 

väljer bort andra saker i livet som för en vanlig person kan tyckas viktigare, till exempel 

arbete eller avtalade tider.  Det är känt att behandlingsinsatser har bättre förutsättningar att 

lyckas om klienter är motiverade. När en person väljer bort aktiviteter före drogen ger det en 

tydlig bild av hur viktig drogen blir i personens liv (Ibid). En person som inte är motiverad till 

att genomgå behandling för att den prioriterar ett icke drogfritt liv behöver uppenbarligen 

hjälp och då krävs åtgärder. Denna bakgrundsfaktor kan tyda på att om klienten har en 

bakgrund bestående av misslyckade behandlingar upplevs denne hos vissa socialsekreterare 

som omotiverad. Socialsekreteraren dömer i så fall klienten för det som anses vara tidigare 

misslyckanden och bedömer inte besluten på klientens nuvarande situation. Intressant nog kan 
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studiens resultat tyda på att det inte bara är klienternas framgång i behandling som påverkas 

av en starkare motivation, utan även socialsekreterarnas vilja till att hjälpa.  

 

Kommunens ekonomi och resurser är en annan viktig faktor. Respondenterna uppger att 

kommunens budget påverkar dem indirekt i arbetet för att de hela tiden måste tänka på att 

hålla sig inom budgetens ramar, samtidigt som de måste tänka till klientens bästa och se till 

att de får rätt vård. Socialsekreterarnas inställning till ekonomins påverkan i de två 

kommunerna skiljer sig. Där två av de intervjuade socialsekreterarna arbetar har nyligen 

ekonomiska åtstramningar genomförts, ändå känner socialsekreterarna att de inte begränsas 

av detta i arbetet. De två andra socialsekreterarna upplever istället att de hela tiden måste ha 

kommunens begränsade budget i åtanke när de beviljar insatser för sina klienter. De 

sistnämnda socialsekreterarna berättar att arbetsgivarens ekonomiska utrymme är 

begränsande, och på så vis påverkas organisationens utformning liksom deras möjligheter till 

val av klienters behandling. Relationen mellan socialsekreterare och enhetschef kan i så fall 

spegla en obalans som skulle kunna innebära att makten som arbetsgivaren utövar bara är 

baserad på den ekonomiska faktorn. Socialsekreteraren är den person som träffar klienten och 

baserar antagligen inte sina beslut utifrån en ekonomisk aspekt utan baserar sina beslut utifrån 

klientens behov.  Därmed bekräftas det att socialsekreterarna kämpar för att klienternas behov 

ska bli tillgodosedda även om det innebär större kostnader än vad kommunernas budget 

tillåter. Detta kan enligt Johansson (2007) tyda på en asymmetrisk företeelse i relationen 

eftersom socialsekreteraren och arbetsgivaren har olika uppdrag i sitt arbete (Johansson, 

2007). Organisationens struktur och utformning påverkar även ruljangsen i 

placeringsprocessen, platsbrist råder i båda kommunerna och det begränsar 

socialsekreterarnas behandlingsarbete. När socialsekreterarna talar om kommunens egna 

alternativ för missbruksbehandling påpekar samtliga att kommunerna genomsyras av 12-

stegsbehandlingar och att behovet av ett bredare behandlingsutbud är stort. Bristen på 

individuella behandlingar är något som de ger exempel på.  

 

Som det framkommer i studien spelar ekonomin in i valet av behandlingsinsats.  Missbruket 

kostar svenska skattebetalare 150 miljoner kronor varje år (SOU 2011:35). Budgeten som är 

avsatt för missbrukarvården är en niondel av den summan. Denna studies resultat visar på 

liknande visa att ekonomi är en viktig, och samtidigt begränsande faktor för socialtjänstens 

beslutsfattare när det gäller beslut om insats för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. Utifrån resultatet av intervjuerna finns det i dagsläget inte tillräckligt 
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mycket pengar för varken uppföljning eller resurser som innefattar sysselsättning efter 

behandling för missbrukare. Om fler personer med missbruk får en lyckad behandling som 

följs av en sysselsättning minskar också risken för att de ska återfalla i missbruk och kosta 

samhället ytterligare. Genom att göra en förändring i budgeten och höja kvaliteten, samt ge 

flera chansen till behandling skapas en bättre förutsättning för både missbrukande klienter och 

framtidens ekonomi. 

5.1 Metodval och avslutande reflektioner 

Den komparativa studiedesign som vi har använt oss av har underlättat jämförandet av 

socialsekreterarnas ställningstaganden i bedömningssituationer. De styrkor som vi ser i vår 

studie är att vi har undersökt det som vi har avsatt att undersöka och att vi i vår studie använt 

oss av tydliga teoretiska perspektiv som genomsyrar hela arbetet som utnyttjas i både resultat 

och analys. Med de teoretiska delarna om makt har studien fått en tydlig inriktning och ett 

specifikt undersökningsområde. Dock inser vi att vi skulle ha kunnat analysera vårt resultat 

mer om vi hade haft fler teorier att utgå ifrån, som exempelvis organisationsteori. En annan 

styrka i studien är att vi valt att intervjua personer med utbildning och god erfarenhet kring 

det valda ämnet, som har kunnat besvara våra frågor på ett tillförlitligt sätt.. Vi har i efterhand 

insett att det hade varit bra om vi intervjuat både socialsekreterare och klienter för att få olika 

perspektiv av ämnet. 

 

Som vi nämnde i metodavsnittet valde vi att intervjua socialsekreterarna via telefon och spela 

in samtalen, samt gav vi ut intervjufrågorna i förväg innan intervjuerna ägde rum, vilket vi nu 

både ser som något positivt och negativt. Vid intervjutillfällena använde vi oss av en 

strukturerad intervjumetod i studien och när man använder sig av detta så tillåts det inte att 

ställa andra frågor under intervjuerna än de som är angivna i intervjuguiden. Öppna frågor 

hade skapat en än mer fördjupad studie och troligen hade intervjupersonerna kunnat delge 

mer om dem valt egna teman att diskutera. Men eftersom vi har valt att hålla oss inom ett 

specifikt område och strävade efter att jämföra socialsekreterarnas åsikter och känslor så 

valde vi att låta dem besvara samma frågor, vilket underlättade jämförelsen. Det som har varit 

positivt är att intervjupersonerna antagligen kände sig mer avslappnade och förberedda inför 

intervjun, samt att vi har hunnit göra intervjuerna inom den tidsbegränsning vi har haft. Det 

negativa är att det kanske har blivit onaturliga och väl genomtänkta svar från 

intervjupersonerna när de har fått tid att tänka igenom vilka svar de skulle ge, där reaktioner 
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på frågorna som ställts inte existerar vid intervjuerna. Det hade antagligen kunnat ge ett mer 

levande intervjumaterial med intervjupersonernas icke-verbala uttryck om intervjufrågorna 

inte var utskickade i förväg och om de inte var utförda via telefon. Det hade antagligen kunnat 

ge oss en uppfattning av deras inställning på ett annat sätt, exempelvis med känslor som 

förvåning eller nervositet inför en specifik fråga. Vi tror också att vi hade kunnat analysera 

materialet på ett mer kvalitativt sätt om vi hade haft ett personligt möte där vi hade fått en 

uppfattning över hur intervjupersonerna verkligen känner.  

 

En svaghet som vi redan nämnt och som vi är väl medveten om i denna studie är att vi endast 

har använt oss av en peer reviewed artikel. Fler vetenskapliga artiklar hade ökat kvaliteten 

och tillförlitligheten av studien. Vi inser också nu i efterhand att fler intervjuer också hade 

gett ett bredare och säkrare resultat av studien. Fler intervjupersoner från samma orter men 

även andra orter i landet hade kunnat stärka resultatet. 

 

Studien har besvarat många frågor som vi under utbildningens gång har haft. Det har varit 

intressant att se, inte bara vilka rutiner som finns i myndighetsutövandet utan också 

socialsekreterarnas resonemang. Deras tankar och reflektioner kring motivation och vilja hos 

klienten och de själva har väckt blandade känslor. Vi har insett att behandling av 

missbrukande klienter är en komplicerad process där det finns oerhört många faktorer att ta 

hänsyn till. Dock har som sagt faktorer som motivation och vilja varit de som berört oss mest 

eftersom de omfattar båda parterna i processen. Med det i tanken vore det intressant att se hur 

klienten upplever socialsekreterarens myndighetsutövning, känner klienten av det 

asymmetriska förhållandet mellan dem och socialsekreteraren? Hur upplever klienten 

bemötandet av socialsekreteraren när denne uppvisar brist på motivation? Med dessa frågor i 

åtanke tycker vi att det vore intressant att se om det finns faktorer som klienten upplever 

påverkar valet av behandlingsinsats. Och i sådana fall vilka?  

5.2 Vem studien kan rikta sig till 

Vår studie kan visa enskilda socialsekreterare hur deras åsikter uppfattas. Studien kan också 

visa organisatoriska delar av socialtjänsten och socialstyrelsen hur socialsekreterare resonerar 

och prioriterar i olika ärenden. Eftersom studiens resultat visar att ekonomi är en avgörande 

faktor kan detta förhoppningsvis påverka högt uppsatta chefer på ett positivt sätt genom att 

belysa det faktum att ekonomin påverkar socialsekreterarnas arbete negativt. Vi anser att vår 

studie också kan upplysa hur arbetet inom socialtjänsten går till för nyexaminerade 
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socionomer. Att vara medveten om hur tankar och värderingar hos socialsekreterare ser ut kan 

nya socionomer förberedas och ha detta i åtanke när de kommer ut i arbete. 
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1- informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid namn Sofie Johansson och Stina Lundén Wallner som 

studerar vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi är nu i slutskedet av vår utbildning och skriver 

en C-uppsats med det valda ämnet: faktorer som kan påverka en socialsekreterares val av 

behandlingsmetod för missbrukande klienter Ämnet vi valt är intressant att undersöka för att 

se om det finns utmärkande faktorer i socialsekreterarens val av insats, samt om dessa 

faktorer skiljer sig åt mellan olika socialsekreterare. Vi vänder oss därmed till er då du/ni är  

socialsekreterare med utbildning och kompetens inom missbruksvården. 

 

Vi undrar om det finns någon möjlighet att du/ni skulle vilja medverka i en intervju inom det 

valda ämnet? Dessa intervjuer kommer att göras via telefonintervjuer utifrån en färdigställd 

intervjuguide. Intervjuguiden kommer vi också att skicka ut i förväg för att du/ni som 

medverkar ska få läsa igenom frågorna och känna er förberedda. 

 

Vid frågor om intervjun är ni självklart välkomna att höra av er till oss! 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sofie Johansson och Stina Lundén Wallner 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

Fråga 1: Berätta om din yrkesroll! 

- Vad har du för utbildning?  

- Hur länge har du arbetat med biståndsbedömningar som gäller behandlingsinsatser vid 

missbruk? 

- När ni gör en utredning av en persons behov, vad i utredningen är det som avgör om ni 

bedömer att personen behöver behandling eller inte?  

- När ni gör en utredning enligt SoL, baserar ni beslutet på socialtjänstlagen eller spelar andra 

riktlinjer in? Exempelvis, kommunens egna? 

 

Fråga 2: Använder ni er av något särskilt screening eller bedömningsinstrument under 

utredningen av personens behov av stöd? 

 

Fråga 3: Vilka behandlingsalternativ finns det i kommunen?  

- Utifrån din erfarenhet, anser du att dessa alternativ är tillräckliga, eller är det något du 

saknar och gärna sett att kommunen haft? 

- Hur ser antalet platser ut i din kommun för missbrukarvården, tycker du att det är 

tillräckligt? 

- Anser du att det finns särskilda faktorer som kan påverka socialsekreterares förslag till vård 

eller behandlingsmetod för klienterna? Har ålder, kön, missbrukstyp, motivation, 

uppväxt/bakgrund samt sociala förutsättningar någon betydelse? 

 

Fråga 4: Anser du att kommunens ekonomi kan vara en faktor som påverkar det val av vård 

eller behandlingsmetoder socialsekreterare kan göra?  

- Om det gör det, på vilket sätt? 

 

Fråga 5: Anser du att ni alltid har möjlighet att kunna välja de behandlingsmetoder som är 

bäst lämpade för klienterna?  

 

Fråga 6: När en SoL-utredning görs, hur mycket påverkar då klientens vilja och val 

behandlingsmetoden?  

 



 

 

Fråga 7: Tycker du att återkoppling och uppföljning, från exempelvis HVB-hem, är viktigt för 

dig och ur klientens perspektiv? 

 

 


