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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare konstruerar klienter med 

missbruksproblematik samt deras stödbehov. Syftet är även att undersöka om 

socialsekreterare förhåller sig olika till kvinnliga kontra manliga klienter med 

missbruksproblematik. För att besvara syftet är studiens fokus att klarlägga vad som 

påverkar socialsekreterares bedömningar samt eventuella skillnader mellan män och 

kvinnor. Urvalet består av åtta socialsekreterare som arbetar med bedömningar avseende 

stödinsatser för missbrukande kvinnor och män i Sverige. Datamaterialet har insamlats med 

hjälp av vinjett och semistrukturerad intervju. Resultatet visar att socialsekreterarens 

bedömning påverkas av manualstyrt arbete, klientens livssituation, socialsekreterarens egna 

värderingar samt lagar och samhälleliga normer. Resultatet visar också att när det kommer 

till val av insats erbjuder socialsekreteraren olika insatser utifrån om klienten är kvinna eller 

man. Bedömningsarbetet utgår från individuella förutsättningar, men valet av insats styrs av 

föreställningen om att missbrukande kvinnor och män har olika behov. För att klienter ska 

erbjudas rätt hjälp är det av vikt att socialsekreterare och klienter utbyter kunskaper med 

varandra. 
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ABSTRACT 

The aim for this study is to examine how social workers construct clients with substance 

abuse problems and their support needs. The aim is also to investigate the impact of the 

client’s gender towards the social workers. In order to answer the aim, the study’s focus is to 

clarify what affects social workers assessments as well as any differences between men and 

women. The selection of the study consists of eight social workers who work with 

assessments regarding support needs for men and women with substance abuse problems in 

Sweden. Data has been collected using a vignette and semi-structured interview. The findings 

show that assessments are affected by manual work, client’s life situation, social workers own 

values, laws and norms of society. The findings also show that social workers offer different 

assistance depending on whether the client is female or male. The assessments are based on 

individual conditions, but the choice of assistance is determined by expectations that men 

and women have different needs. For clients to be offered the right help, it is important that 

social workers and clients exchange knowledge with each other. 
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1 INTRODUKTION  

Cigaretten på lunchrasten, drinken med kollegorna efter jobbet, cannabisjointen innan 

läggdags eller linan kokain på krogtoaletten – för vissa en jakt på välbefinnande, för andra ett 

sätt att fly verkligheten. Människor har alltid fascinerats av, och experimenterat med olika 

typer av rusmedel, vilket gjort det till en del av vardagslivet. Historisk och kulturell kontext 

avgör vilken den rådande inställningen är till rusmedel i ett samhälle. I Sverige är alkohol 

lagligt, vilket gjort alkoholanvändning till något accepterat och normalt. Narkotikaklassade 

preparat är däremot olagliga, varför narkotikaanvändning tycks främmande och som något 

för samhället att bekämpa. Rusmedel fascinerar och lockar till följd av dess många positiva 

effekter, men för en del leder användningen till problem (Johnson, Richert och Svensson, 

2017).  

Socialtjänsten är ofta första instans för män och kvinnor med missbruksproblematik. De ska 

enligt 3 kap 7 § Socialtjänstlagen (2001–453) “arbeta för att förebygga och motverka 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel” (Socialstyrelsen, 2015, s. 85). 

När det handlar om personer som på något sätt missbrukar eller är beroende av alkohol 

och/eller narkotika har socialtjänsten skyldighet att erbjuda det stöd och hjälp som personen 

behöver för att komma ifrån sitt missbruk enligt 5 kap 9 § SoL. Socialtjänstlagen är en så 

kallad ramlag, inom vars ramar kommunerna får utforma sina verksamheter efter egna 

behov. Allt arbete som utförs inom socialtjänsten ska genomsyras av människors lika värde, 

rätten till självbestämmande, ekonomisk och social trygghet samt att stötta vid frigörande av 

egna resurser allt enligt portalparagrafen 1 kap 1 § SoL (Socialstyrelsen, 2015).  

Vidare beskriver Socialstyrelsen (2005) att män är överrepresenterade vad gäller att erhålla 

insatser från socialtjänsten, vilket hänger ihop med att män brukar alkohol och narkotika i 

större utsträckning än kvinnor. Fördelningen kan enligt Johnson, Richert och Svensson 

(2017) förstås av samhällets skilda förväntningar på kvinnor och män. För att uppnå ett 

jämställt arbete anser Socialstyrelsen (2005) att socialtjänsten behöver uppmärksamma 

dessa olika förväntningar. Därmed väcks tankar kring huruvida socialtjänstens arbete med 

missbrukande kvinnor och män påverkas av samhällets rådande könsnormer. För att ta reda 

på det kommer denna studie att sätta fokus på hur socialsekreterare konstruerar klienter och 

deras stödbehov. 

1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet är att undersöka hur socialsekreterare konstruerar klienter med missbruksproblematik 

samt deras stödbehov. Studien syftar även till att undersöka om socialsekreterare förhåller 

sig olika till kvinnliga kontra manliga klienter med missbruksproblematik.  
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• Vilka faktorer tillskrivs betydelse av socialsekreterare vid bedömning av stödbehov 

hos klienter med missbruksproblematik? 

• Framträder några skillnader i socialsekreterares motiveringar av val av insats, utifrån 

om klienten är man respektive kvinna? 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Missbruk 

När det kommer till problematisk användning av alkohol talas det ofta om i termerna 

riskbruk, missbruk och beroende. Riskbruk förklaras som ett dryckesmönster som kan leda 

till konsekvenser för hälsa och socialt liv. Missbruk är när användningen gett dessa 

konsekvenser. Beroende definieras som ett allvarligare tillstånd då medicinska och/eller 

psykologiska konsekvenser tillkommit. Vad gäller narkotika är det svårare att avgränsa olika 

typer av användning, eftersom all icke-medicinsk användning är olaglig och betraktas som 

problematisk (Johnson, Richert och Svensson, 2017). I detta arbete kommer missbruk att 

användas som samlingsord för all problematisk användning av alkohol och narkotika. 

1.2.2 Genus och kön 

Piuva och Karlsson (2012) menar att begreppen kön och genus kan användas på olika sätt. 

Antingen som synonymer till varandra eller som två ord av olika betydelse, där genus 

beskriver det socialt konstruerade könet och kön återger de biologiska skillnaderna. För att 

underlätta för läsaren kommer genus och kön i det här arbetet att tillämpas som synonymer 

till varandra i bemärkelse av socialt konstruerat kön.  

1.2.3 ASI (Addiction Severity Index) 

I arbetet kommer ASI-intervjun att beröras, vilket är det bedömningsinstrument som 

Socialstyrelsen rekommenderar för missbruks- och beroendevården. Det är en 

standardiserad manual som används i utredning och planering för vård- och 

behandlingsinsatser. Med hjälp av ASI-manualen behandlas sju livsområden i olika 

tidsperspektiv och klienten får skatta sin oro och hjälpbehov avseende varje område. Därefter 

gör även intervjuaren en skattning utifrån sin professionella bedömning (Socialstyrelsen, 

u.å.). 

1.3 Disposition 

Ovan har studiens introduktion, syfte och frågeställningar samt centrala begrepp avhandlats. 

Vidare redovisas tidigare forskning som redogör för ett urval av den befintliga kunskap som 
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finns av studiens undersökningsområde. Den teoretiska utgångspunkten presenteras sedan. 

För att synliggöra och upptäckta konstruktioner används Berger och Luckmanns 

socialkonstruktivistiska teori och för att belysa eventuella könsskillnader nyttjas några 

genusteoretiska resonemang. För att visa hur studien utförts klarläggs och motiveras därefter 

metodvalet. Avsnittet därpå avser studiens resultat som presenteras under tre olika rubriker 

med efterföljande analyser. Rubrikerna beträffar socialsekreterarnas beskrivningar av 

missbruk, socialsekreterarnas beskrivningar av klienten och dess behov samt 

socialsekreterarnas bedömningar. Studien avrundas med en resultatdiskussion där studiens 

syfte och frågeställningar diskuteras i relation till tidigare forskning och teori. Även studiens 

metod och etiska förhållningssätt diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas studiens 

slutsatser och betydelse för det sociala arbetet. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskning som presenteras här beskriver vad som är av vikt för 

socialsekreterares bedömningar samt skillnader mellan kvinnors och mäns alkohol- och/eller 

narkotikavanor. Materialet har insamlats för att skapa förståelse inför vad som kan påverka 

socialsekreterares bedömningsarbete gällande stödinsatser för missbrukande kvinnor och 

män. Forskningen berör närliggande fenomen till det som ska undersökas i denna studie och 

kan därmed användas till att stödja eller omkullkasta studiens resonemang. 

2.1 Litteratursökning 

Elva vetenskapliga artiklar har inhämtats för studien. Samtliga artiklar kommer från 

Mälardalens högskolas databas, där sökningar skett via Social Services Abstracts samt 

PsycINFO. De huvudsakliga nyckelord som använts vid sökningarna är substance abuse, 

addiction, social service, social work, gender och assessment. Kriteriet för artiklarna var att 

dess relevans för studiens tilltänkta syfte och frågeställningar. Studieförfattarna har eftersökt 

artiklar med olika infallsvinklar inom undersökningsområdet, men fann det svårt då 

forskarna är relativt samstämda i sina resonemang. Forskning kring socialsekreterares 

bedömningar är ett relativt begränsat område och för att behålla relevansen för syfte och 

frågeställningar, har det resulterat i att några artiklar är skrivna av samma författare. 

2.2 Socialsekreterares olika bedömningar 

Blomqvist och Wallander (2004) har undersökt vilka insatser socialsekreterare tenderar att 

välja för klienter med missbruksproblematik. Vidare har Wallander och Blomqvist (2005) 

undersökt om svenska socialsekreterares bedömningar avseende tvångsvård för 

missbrukande personer överensstämmer med lagstiftningen. Båda undersökningarna 



4 

baseras på en kvantitativ vinjettmetod, vars datamaterial insamlats från 205 

socialsekreterare i Stockholm. Studierna påvisar att klienter med missbruksproblematik 

riskerar att erbjudas olika insatser beroende på vem de hamnar hos, då socialsekreterare 

saknar ett enhetligt sätt att arbeta på. Blomqvist och Wallander (2004) menar att 

socialsekreterare som arbetar med missbruksproblematik i stor utsträckning beaktar lagen i 

sina bedömningar, men att andra bedömningsaspekter är viktiga då lag och vetenskap inte 

alltid kan visa vilken insats som är bäst lämpad för vilken klient. Socialtjänstlagen är 

utformad som en ramlag och ger utrymme för egna tolkningar och överväganden. Genom 

ytterligare en kvantitativ vinjettstudie har Wallander och Blomqvist (2008) undersökt vilka 

faktorer som avgör huruvida socialsekreterare rekommenderar öppen- eller slutenvård för 

missbrukande klienter. Wallander och Blomqvist (2005, 2008) menar att exempelvis 

socialsekreterarnas egna ideologiska övertygelser om alkohol och droger kan spela roll för 

valet av insats. Huruvida klienten rekommenderas insats inom öppenvård eller slutenvård 

kan bero på klientens typ av missbruk, ålder, fysisk och psykisk hälsa, sociala situation 

(boende, arbete, nätverk) samt egen önskan om typ av insats. Resursfördelningen över olika 

kommuner kan också påverka val av insats, då det organisatoriskt och ekonomiskt kan se 

olika ut. Wallander och Blomqvist (2008) menar att socialsekreterare ofta handlar utifrån 

vanemönster och således inte alltid vet vad de gör eller anledningen till det. För att förhindra 

detta är det av vikt att socialsekreterare motiverar sina beslut och reflekterar över dessa. 

Kullberg (2004) samt Fäldt och Kullberg (2012) har med hjälp av kvantitativ vinjettmetod 

och enkätfrågor undersökt hur svenska socialsekreterare bedömer ensamstående mammor 

och pappor. Studierna delar båda slutsatsen att socialsekreterare tenderar att anpassa 

insatser utifrån heteronormativa förväntningar. Kullberg (2004) förklarar att mannen 

traditionellt varit den som arbetat och försörjt familjen, medan kvinnan tagit hand om hem, 

familj och socialt nätverk. Dessa föreställningar genomsyrar socialsekreterarnas 

bedömningar då de hos mannen prioriterar vikten av förvärvsarbete och hos kvinnan det 

sociala nätverket. Fäldt och Kullberg (2012) applicerar ytterligare ett lager till resonemanget 

då de undersökt om socialsekreterarens kön påverkar bedömningen. De visar exempelvis att 

kvinnliga klienter erbjuds mer hjälp av kvinnliga socialsekreterare än vad män erbjuds av 

manliga socialsekreterare. Kullberg (2004) förklarar att finns forskning som visar att det är 

svårare för ensamstående mammor att erhålla ett arbete än för singelpappor, men att 

singelpappor har sämre socialt stöd än kvinnor. Utifrån det menar Kullberg (2004) att 

socialsekreterare istället bör ge mer stöd åt mammor vad gäller att få ett betalt arbete och 

uppmuntra pappor till att utöka sitt sociala nätverk, än tvärtom. 

Artiklarna indikerar att klientens livssituation och socialsekreterarens förutsättningar 

påverkar val av insats för klienter med missbruksproblematik. För att tillmötesgå klientens 

behov är det viktigt att socialsekreteraren reflekterar över vilka faktorer som föranleder valet 

av insats. Studier där andra klientgrupper är i fokus visar att föreställningar om traditionella 

könsroller gör att socialsekreterare i sina bedömningar fokuserar på kvinnors och mäns 

förväntade behov och därmed missar att stärka områden där behovet eventuellt är större. 
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2.3 Missbruk och kön 

Hur det i Sverige ska arbetas med alkoholanvändning har under åren förändrats. 

Abrahamsson och Heimdahl (2010) har i sin studie jämfört svenska nationella riktlinjer för 

alkoholpolicy gällande åren 1965–2007. De menar att det går att se samband mellan 

stereotypa könsroller och arbetet kring alkoholanvändning. 1974:s rapport visade att det var 

synen på mäns alkoholvanor som styrde arbetet. Kvinnor ansågs påverkas på samma sätt av 

alkohol som männen, med skillnaden att kvinnor drack mindre. Sanders (2018) som 

granskat tidskrifter mellan 40- och 80-talet menar på att kvinnors alkoholism har förbisetts 

då det länge sågs som ett mansproblem. Läkare kände inte igen symptomen av alkoholism 

hos kvinnor och många diagnostiserades istället med någon form av psykisk ohälsa. Vidare 

beskrivs att kvinnors dryckesvanor under 70- och 80-talen förändrades till att bli mer 

offentligt och i större mängder. Även Abrahamsson och Heimdahl samt Holmila och 

Raitasalo (2004) lyfter att kvinnor och mäns alkoholvanor förändrats genom tid och att det 

framförallt är kvinnors sätt att dricka på som har förändrats i samband med att de fått ta del 

av arbetslivet. Holmila och Raitasalo har uppmärksammat fenomenet i Europa samt andra 

delar av världen. År 1994 kom en ny alkoholpolicy som enligt Abrahamsson och Heimdahl 

särskilde män och kvinnors alkoholvanor mer. Kvinnors behov beskrevs mer detaljerat och 

mäns problematik sågs inte lika negativt på som kvinnornas. I policys som kom under 2000-

talet var önskan att den totala konsumtionen av alkohol skulle minska och ett 

åldersperspektiv tillkom. 

Abrahamsson och Heimdahl (2010) har i sin studie uppmärksammat att män dricker mer 

alkohol än kvinnor och att deras alkoholvanor kostar samhället mer. Att män dricker stora 

mängder alkohol hör till mansnormen och anses vara något de ska klara av. I och med 

normaliseringen har konsekvensen blivit att mäns alkoholproblem inte tas på allvar. Män 

söker inte i samma utsträckning hjälp vilket Abrahamsson och Heimdahl menar handlar om 

en föreställning om att män inte behöver stöd med personliga problem. Män som söker hjälp 

riskerar att stämplas som svaga. Holmila och Raitasalo (2004) visar att 

alkoholkonsumtionen för män främst handlar om att få social status. Bloomfield, Grittner, 

Kramer och Gmel (2006) har studerat alkoholvanor i 15 olika länder, där de flesta av 

länderna är europeiska. De ser att i de flesta länderna är en stor andel av de manliga med 

stort alkoholintag lågutbildade. Även bland de periodiskt drickande männen är det kopplat 

till låg utbildning och dåliga sociala mönster. Mattson (2005) har studerat skillnader mellan 

kvinnor och män på behandlingshem och menar att förvärvsarbete och utbildning är av 

central betydelse i behandlingsarbetet med männen.  

Enligt Abrahamsson och Heimdahl (2010) synliggörs kvinnors alkoholkonsumtion och -

problem numera, men uppfattningen om kvinnan som utsatt och sårbar gör att hennes 

drickande ses som mer problematiskt än männens. Kvinnors alkoholmissbruk antas vara en 

konsekvens av relationsbekymmer eller psykisk ohälsa. En del i att dricka alkohol för kvinnor 

handlar enligt Holmila och Raitasalo (2004) om att orka balansera sitt sociala liv med andra 

delar av vardagslivet, såsom barn och arbete. Studier visar även att kvinnor som arbetar på 

en mansdominerad arbetsplats dricker mer alkohol än andra kvinnor. Även att kvinnor och 

män umgås mer tillsammans och kvinnor således har anpassat sig alltmer till mansnormen 

kan ses som en anledning till ett förändrat beteende i förhållande till alkohol. Sanders (2018) 
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pekar på att det är könsroller som formar kvinnors missbruk och deras väg till att ta hjälp och 

tillfriskna. Enligt Mattsson (2005) uppmuntras kvinnor i behandling att omfamna sådant 

som förknippas med femininitet, som att ta hand om sina kroppar och träna på hemsysslor. 

Kvinnor som missbrukar går emot femininitetsnormen och behandlas därför för sin 

bristande femininitet. Kvinnors alkoholkonsumtion har förändrats och enligt Sanders har 

förändringen varit positiv för missbruksvården i bemärkelsen att kvinnor förstår att de har 

alkoholproblem tidigare samt att vården inte längre ser alkoholism som bara ett 

mansproblem. 

Bloomfield m.fl. (2006) ser också skillnader i kvinnors och mäns alkoholvanor, men tillför 

även ett kulturellt perspektiv. De har studerat och jämfört hur alkoholkonsumtionen ter sig i 

15 olika länder. Studien visar att sociala skillnader varierar mellan länderna och formar 

alkoholvanorna. I de nordiska länderna finns en väl utvecklad välfärd och ett etablerat 

genustänk, vilket kan förklara att resultatet där visar på få sociala skillnader vad gäller 

kvinnors och mäns alkoholkonsumtion. I andra länder går det att tydligt urskilja att de 

kvinnor som dricker mest är välutbildade, medan det bland männen är de lägst utbildade 

som tenderar att dricka mest. Ytterligare faktorer som formar människors alkoholvanor 

skriver Holmila och Raitasalo (2004) kan vara etnicitet, ålder och socioekonomiska 

förhållanden. Liknande faktorer återkommer i den studie där Hartman, Turner, Daigle, 

Exum och Cullen (2008) studerat skyddsfaktorer som kan motverka narkotikamissbruk samt 

kriminalitet. Resultatet visar att kvinnor och män främjas av olika slags skyddsfaktorer men 

att dess effekter är desamma för båda könen. Resultatet visar även att ju fler skyddsfaktorer 

en person har, desto mer motståndskraftig är denne. 

Sammanfattningsvis klargör artiklarna att orsaker, motiv och skyddsfaktorer avseende 

alkohol- och drogkonsumtion skiljer sig mellan kvinnor och män. En stor andel av den 

forskning som rör kvinnors och mäns alkohol- och narkotikaanvändning befäster på något 

sätt antagandet om att vanorna grundar sig i traditionella könsroller. Några av artiklarna 

påvisar andra aspekter som påverkar hur alkoholvanor tar sig uttryck. Artiklarna skapar 

tillsammans en bild av hur kvinnor och män med missbruksproblematik konstrueras. Att 

dricka stora mängder alkohol förstärker mansrollen, men trotsar kvinnorollen. Som följd 

riskerar missbruksproblematik hos både män och kvinnor att osynliggöras. Konstruktioner 

har en avgörande roll för hur samhället fångar upp och tar hand om missbrukande kvinnor 

och män. 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Detta avsnitt inleds med en presentation av Berger och Luckmanns (1998) 

socialkonstruktivistiska teori. Begrepp som maktstruktur och diskurs förklaras med hjälp av 

Mattson (2015). För att förstå hur genus och hur kön konstrueras presenteras resonemang av 

Mattsson (2015), Hydén (2015) samt Beijer och Karlsson (2012) därefter. Tillsammans utgör 
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de studiens teoretiska utgångspunkt, vilken kommer att fungera som verktyg för att förstå 

hur missbrukande kvinnor och män konstrueras i socialsekreterares berättelser. 

 

Berger och Luckmann (1998) skriver om den sociala konstruktionen av verkligheten, vars 

innebörd är att människor tillsammans skapar en självklar verklighet och samhällsordning. 

Vardagslivet konstrueras socialt i samspel mellan individ och samhälle. Faktum är att 

människor inte kan existera i det dagliga livet utan att kommunicera och interagera med 

andra. Denna verklighet är för individen ordnad och dess arrangerade mönster verkar fortgå 

utan egen påverkan och upplevs ofta som tvingande. Människan skapar de normer som 

formar den genom att göra normerna till objektiv verklighet vilka internaliseras, det vill säga 

införlivas. Strukturer påverkar människan och människan påverkar strukturerna, som är ett 

resultat av människans handlingar genom tid. Vardagslivets sociala verklighet uppfattas 

enligt Berger och Luckmann (1998) genom en mängd typifieringsscheman, normer och 

värderingar. Typifiering handlar om att människor sorterar företeelser och andra människor 

i förutbestämda fack. Typifieringsscheman kan ändras beroende på var i tid och rum 

individen befinner sig. Den viktigaste upplevelsen av interaktion sker ansikte mot ansikte, 

eftersom den andre då är absolut verklig. Människor behöver inte typifiera på samma sätt när 

en situation sker här och nu som när människor är långt ifrån varandra. Det som produceras 

genom att människor interagerar med varandra uppfattas som objektiv verklighet. 

Människor använder sig av ett gemensamt språk som innefattar ömsesidiga tolkningar av 

symboler och tecken, vilket möjliggör att människor kan frigöras från att vara på samma 

plats för att uttrycka en känsla. Tankar och tyckande kan således efterlämnas och bevaras i 

ett socialt kunskapsförråd, som sedan används och överförs mellan människor och över 

generationer. Kunskapsförrådet ger människor förståelse av olika företeelser och hur dessa 

ska bemötas. 

 

Vidare skildrar Berger och Luckmann (1998) institutionalisering. De menar att institutioner 

uppstår när gemensam typifiering av vanemässiga handlingar sker. En del mänskliga 

handlingar behöver ställas under social kontroll för att institutionaliseras, exempelvis med 

hjälp av lagstiftning. Hur denna kontroll uppstår kan förstås med hjälp av det Mattsson 

(2015) skriver om maktstrukturer. Maktstrukturerna verkar utanför människan på en 

övergripande nivå. Samtidigt bärs dessa maktstrukturer upp av mänskliga institutioner, 

tankar och agerande. Människors agerande och val kan således påverka dessa 

maktstrukturer. Mattsson menar att överordnade grupper i samhället till följd av sin makt 

har företräde vad gäller att konstruera vad som är normalt och vad som är avvikande. Det 

påverkar hur alla människor tolkar, förstår och förhåller sig till världen, vilket bereder väg för 

strukturella orättvisor. Hur institutioner uppstår går att koppla till diskursbegreppet, vilket 

enligt Mattsson kan definieras som en sanningsregim eller talordning. Denna ordning ger 

ramar för vad människor kan uttrycka, uppleva och förstå. Krasst går att påstå att det 

människor inte har ord för, saknar existens. Enligt Mattsson är det sättet som socialarbetare 

tolkar, förstår och pratar om sina klienter som skapar bilden av klienten. Utifrån Berger och 

Luckmann kan en form av kontrollerad institutionalisering vara de handlingsmönster som 

socialarbetare och klienter efterföljer och upprätthåller. Lagar, bestämmelser och riktlinjer 

inom det sociala arbetet kommer ur en gemensam uppfattning som legitimerats och gjorts till 

objektiv sanning. Detta utgör även den diskurs som socialarbetare förhåller sig till och 

anpassar arbetet efter. Genom att reproducera uppfattningen om klienter som utsatta, 

kommer de också att bemötas och behandlas därefter. Socialarbetare har således tilldelats en 

position inom diskursen som ger dem makt över klienterna. 
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Det som beskrivs ovan kan enligt Hydén (2015) vara en fara i det sociala arbetet, då det finns 

bestämda föreställningar om vad som exempelvis är manligt och kvinnligt. Att se på män och 

kvinnor som två olika kategorier vars egenskaper endast beskrivs som manligt och kvinnligt 

kan göra att andra egenskaper osynliggörs. Det är därför av vikt att socialarbetare ifrågasätter 

bestämda strukturer. Mattsson (2015) beskriver att kön inte bara är något medfött utan kan 

förändras genom livet. Den sociala, kulturella och historiska kontexten påverkar synen på 

vad som är kvinnligt och manligt. Genom att synliggöra och reproducera beteenden kodade 

som manliga och kvinnliga, upprätthålls den rådande könskonstruktionen och 

förväntningarna om hur kvinnor och män ska vara. Mannen och manliga attribut beskrivs 

vanligtvis som normen och då kvinnan avviker från denna norm framstår hon som 

annorlunda. Det kvinnliga lyfts fram som avvikande, medan det manliga faller sig 

könsneutralt och osynligt. Detta kan exemplifieras genom att en man som arbetar som läkare 

enbart benämns som läkare, medan en kvinna som arbetar som läkare istället benämns som 

kvinnlig läkare. 

 

Hydén (2015) samt Beijer och Karlsson (2012) belyser att det inom socialt arbete finns en 

tydlig kategorisering av män och kvinnor, varav risken blir att klienterna bedöms utifrån vad 

de förväntas ha för problem och behov. Detta riskerar att befästa den rådande förtryckande 

ordningen. Kvinnor har en underordnad position i samhället och i förhållande till män. 

Kvinnor som kategori riskerar således att betraktas som det svagare könet som inte klarar 

lika krävande uppgifter som en man. Hydén menar att missbrukande kvinnor förtrycks dels 

för att de är kvinnor och frångår mansnormen, men också för att de är missbrukande kvinnor 

och frångår kvinnonormen. Den missbrukande kvinnan passar inte in i samhället, vilket 

försätter henne i en utsatt position. Undersökningar beskriver att kvinnor i missbruk blivit 

utnyttjade sexuellt, förnedrade och förminskade. 

4 METOD 

I detta avsnitt avhandlas studiens undersökningsmetod. För- och nackdelar med metodval, 

urval och tillvägagångssätt kommer att diskuteras. Även den metod som använts för att 

analysera det empiriska materialet presenteras här. Avslutningsvis förs en diskussion om 

studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. 

4.1 Metodval 

Denna studie har en kvalitativ inriktning som enligt Larsson (2005) utgår från individens 

uppfattning om verkligheten. Genom att analysera och tolka individens egna berättelser 

alstras kunskap och förståelse. Därmed blir även undersökaren en del i processen. Bryman 

(2011) menar att sociala fenomen uppstår och förändras genom social interaktion mellan 

individer, vilket han kallar för konstruktionism. Detta beskrivs även som en ontologisk 

ståndpunkt inom kvalitativ forskning. Enligt Bryman innefattar den kvalitativa metoden att 

undersökaren först har generella kunskaper om undersökningsområdet och skapar därpå 
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forskningens syfte. Vidare belyser Larsson att kvalitativ undersökningsmetod kräver 

noggrann planering vad gäller insamling av data och hur den sedan ska bearbetas och 

analyseras. Bryman (2011) menar att undersökaren först har generella kunskaper om 

undersökningsområdet och skapar därpå forskningens syfte. Kvale och Brinkmann (2014) 

anser att en induktiv ansats är vanligast vid kvalitativ metod. Det innebär att teori och 

kunskap ligger till grund för studien, som därefter används för att tolka och förstå resultatet. 

Denna studie fokuserar på socialsekreterares berättelser om sitt arbete med missbrukande 

klienter, som studieförfattarna sedan tolkat. Den valda metoden är lämplig också utifrån att 

studien berör hur diskurser påverkar det sociala arbetets praktik. Alvesson och Sköldberg 

(2008) berättar att det inom kvalitativ metod ingår att undersöka diskurser. Genom att 

tillämpa kvalitativ metod och induktiv ansats har syfte och frågeställningar arbetats fram och 

besvarats. För insamling av data har en vinjett kombinerats med en semistrukturerad 

intervju. 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Studiens respondenter har valts utifrån ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 

säkerställer att rätt målgrupp besvarar forskningsfrågan. Larsson (2005) menar att det är 

viktigt att välja rätt intervjupersoner för att få adekvata skildringar. Studiens respondenter 

består av åtta socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning mot vuxna med 

missbruksproblematik. De arbetar i fyra olika kommuner i Sverige, där två av kommunerna 

har cirka 50 000 invånare och de andra två har cirka 150 000 invånare. Respondenterna har 

tilldelats fingerade namn och refereras i resultatdelen till som Astrid, Carina, Cecilia, Ellinor, 

Johanna, Linda, Louise och Sofia. Respondenterna hittades genom att en intresseförfrågan 

skickades ut till berörda verksamhetschefer via mail. På respektive kommuns 

internethemsida fanns information om var det går att vända sig för frågor angående 

missbruk och beroende. För de flesta kommuner stod verksamhetschefens mailadress 

utskriven, varför valet föll sig naturligt att kontakta denne. I mailet klarlades studiens syfte, 

datainsamlingsmetod samt en önskan om att informationen skulle vidarebefordras till berörd 

målgrupp. De socialsekreterare som eventuellt ville ställa upp som respondenter fick sedan ta 

vidare kontakt med studieförfattarna. För att med större sannolikhet få tag på tillräckligt 

många respondenter kontaktades flertalet kommuner. Studieförfattarna upplevde en viss 

svårighet att få tag på respondenter. Detta då den berörda målgruppen inte kunde kontaktas 

direkt och mailen eventuellt stannade hos någon mellanhand. Antalet socialsekreterare som 

arbetar med vuxna i missbruk är dessutom begränsat. Av den anledningen fick 

studieförfattarna frångå idén om att urvalet skulle bestå av fyra kvinnor och fyra män, vilket 

hade bidragit med ytterligare perspektiv att undersöka. 

4.2.1 Intervju 

För att fånga respondenternas beskrivningar tillämpades semistrukturerade intervjuer. Detta 

eftersom Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer möjliggör vidsträckta svar, 

vilka eventuellt hade varit svårare att få fram genom exempelvis enkätfrågor. 

Tillvägagångssättet minimerar även risken för missförstånd och feltolkningar, då 
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respondenten kan be om förtydligande om så behövs. En intervjuguide (Bilaga A) utformades 

utifrån den förförståelse som studieförfattarna samlat på sig genom bland annat tidigare 

forskning, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver göras för att klargöra vilka 

teman som är av vikt för intervjufrågorna. Studiens intervjuguide innehåller frågor som 

placerats in under teman. Enligt Larsson (2005) kan detta vara bra för att säkerställa att alla 

teman berörs under intervjuerna. Intervjuguiden består av en inledande del där frågorna 

gäller respondenternas erfarenheter och kunskaper. I intervjusituationen ställdes dessa 

innan respondenterna tagit del av vinjetten. Därefter har intervjuguiden frågor som ställdes 

efter att respondenten tagit del av vinjetten, vilka är indelade under följande teman; 

boendesituation, hälsa, arbete och försörjning, familjesituation, nätverk, alkohol och 

narkotika samt avslutande frågor. Kvale och Brinkmann beskriver att det är av vikt att 

intervjuaren startar med att presentera sig och ger information om studien. Att starta 

intervjun med allmänna frågor innebär att intervjupersonen får möjlighet att känna in 

intervjuaren och skapar på så sätt en avslappnad miljö som underlättar för intervjupersonen 

att öppna sig i. Alla intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser och spelades 

in. Studieförfattarna deltog båda i intervjuerna förutom vid två tillfällen, då studieförfattarna 

särade på sig och intervjuade varsin respondent. Intervjutillfället inleddes med att 

respondenten fick ta del av ett missivbrev (Bilaga D) där information om studien delgavs. 

Därefter efterfrågades respondenternas samtycke till att spela in samtalet via mobiltelefon. 

Intervjun hölls därefter enligt intervjuguiden. Efter de inledande frågorna fick respondenten 

ta del av vinjetten som efterföljdes av frågor för att fånga respondentens tolkning av 

vinjetten. Intervjuerna avslutades med att ta reda på om respondenterna har något mer att 

berätta, vilket Kvale och Brinkmann anser kan ge ytterligare intressanta vinklar.  

4.2.2 Vinjett 

En vinjett är en beskrivning av ett händelseförlopp, antingen från verkligheten eller påhittad. 

Genom denna går det att få fram deltagarnas tankar kring exempelvis normer och 

värderingar (Kullberg och Brunnberg, 2007). En verklighetstrogen vinjett är enligt Kullberg 

och Brunnberg av vikt för studiens trovärdighet. Med hjälp av tidigare forskning och 

litteratur kring det forskningsområde som valts kunde en verklighetsnära klientskildring tas 

fram. Granskning av bedömningsmodeller och manualer som socialsekreterare använder sig 

av har också legat till grund för både vinjett och uppföljande intervjufrågor. Enligt Kullberg 

och Brunnberg har studiens vinjett en vertikal design. Detta innebär att vinjetten innehåller 

flera steg i berättelsen där enstaka detalj kan bytas ut för att se skillnad i resultatet. En del av 

studiens syfte är att undersöka skillnader mellan män och kvinnor. Genom att endast byta ut 

pronomen har två olika vinjetter skapats (Bilaga B och C). Respondenterna Astrid, Cecilia, 

Johanna och Sofia fick således ta del av en vinjett som handlar om en kvinna. Carina, Ellinor, 

Linda och Louise tilldelades en vinjett om en man. Vinjetternas två fiktiva personer benämns 

i studien som Lovisa och Lukas. 
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4.3 Databearbetning och analys 

För att tolka och analysera det insamlade materialet har det som Bryman (2011) benämner 

som tematisk analys använts. Tematisering innebär systematisk genomgång av text och som 

underlättar framtagandet av resultatet. För att möjliggöra detta transkriberades alla 

intervjuer och skrevs ut. Det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger för att 

sedan färgkodas, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) görs i syfte att se mönster i och 

skapa förståelse av empirin. Först eftersöktes samband i materialet med utgångspunkt i hur 

respondenterna konstruerar klienten och dess missbruk. På så vis framträdde 

respondenternas beskrivningar av professionen, missbrukets natur, deras klienter samt 

arbetsplatsens möjligheter och begränsningar. I nästa steg undersöktes respondenternas svar 

angående vinjetterna. En vinjett i taget bearbetades och svaren sorterades efter följande 

teman; boendesituation, hälsa, arbete och försörjning, familjesituation, nätverk, alkohol och 

narkotika samt val av insats. Flera av respondenternas svar kunde sedan passa in under ett 

annat tema. Ur detta framkom en bild av vad respondenterna lägger vikt vid gällande 

bedömningarna av Lukas och Lovisa. Därefter jämfördes respondenternas beskrivningar av 

Lukas och Lovisa i syfte att lyfta fram likheter och skillnader mellan de fiktiva personerna. De 

teoretiska resonemangen om social konstruktion och genus har varit behjälpliga både i 

framtagandet av teman samt för att tolka och förstå respondenternas beskrivningar. För att 

illustrera socialsekreterarnas sociala konstruktioner används flertalet citat. Med avsikt att 

underlätta för läsaren har vissa citat omarbetats språkligt, utan att ta bort andemeningen. 

Det utarbetade resultatet finns samlat i avsnittet för resultat och analys, under tre 

huvudteman med underrubriker. Dessa övergripande teman är socialsekreterarnas 

beskrivningar av missbruk, socialsekreterarnas beskrivning av klienten och dess behov samt 

socialsekreterarnas bedömningar. 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Det finns enligt Bryman (2011) fyra delkriterier vad gäller tillförlitligheten i kvalitativa 

studier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Bryman beskriver att trovärdighet skapas när forskaren kan försäkra att den sociala 

verklighet som framkommer av studieresultatet överensstämmer med den verklighet som 

andra ser med sina ögon. Vidare är det enligt Bryman av vikt att undersökaren informerar 

studiens deltagare och andra som kommer i kontakt med undersökningen om resultatet. 

Studiens trovärdighet kan ses som hög då respondenterna arbetar inom området som 

undersöktes samt att fokus varit på respondenternas egna berättelser. Trovärdigheten 

säkerställdes ytterligare genom att respondenterna i samband med intervjuerna erbjöds att få 

ta del av den färdigställda studien. Bryman beskriver att överförbarhet visar om 

forskningsresultatet kan gälla även för dem som inte deltagit i den berörda undersökningen. 

Kriteriet omfattar även det faktum att studien ska kunna göras om i annan kontext. Denna 

studie är inte generaliserbar rent statistiskt då urvalet inte är tillräckligt stort. Dock kan 

överförbarheten ändå vara relevant för personer med liknande erfarenheter. Att 

respondenterna arbetar inom olika kommuner ökar överförbarheten. Personal inom samma 

verksamhet påverkas sannolikt av lokala omständigheter vilket riskerar att resultatet inte kan 
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appliceras på det sociala arbetet i stort. Resultatet tillsammans med tidigare forskning och 

teori kan leda till slutsatser tillräckliga för att bidra till och utveckla kunskap kring det sociala 

arbetet. Pålitlighet innebär enligt Bryman att granska undersökningens olika processer 

kritiskt samt att vara transparent. För att inte färga studien med egna värderingar har ett 

kritiskt förhållningssätt tillämpats under hela forskningsprocessen. Alla studiens delar 

arbetades fram genom att diskutera och argumentera kring dem i syfte att skapa en röd tråd. 

Studieförfattarna har kontrollerat att varje del ska gå att koppla till syfte och frågeställningar. 

Forskningsprocessens tillvägagångssätt samt dess begränsningar skildras noga i syfte att vara 

transparent samt att möjliggöra reproduktion av studien. Hinder för reproduktion kan vara 

att socialsekreterarnas arbetssätt förändras över tid och därmed också deras beskrivningar. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innefattar som Bryman beskriver det att säkerställa att 

studien utförts objektivt. Genom att studieförfattarna är medvetna om egna värderingar och 

åsikter, har dessa till stor del kunnat läggas åt sidan under forskningsprocessen. Istället har 

de teoretiska resonemangen använts som granskande redskap. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är reflektion över etiska dilemman viktigt att bära med 

sig under hela forskningsprocessen. Arbetet med studien har föranletts av att 

studieförfattarna granskat det självskattande etikgranskningsformuläret (Bilaga E), vilket 

godkänts av handledare. De etiska forskningsprinciperna vilka Bryman (2011) benämner som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

beaktats. I linje med det Bryman skriver angående informationskravet fick studiens 

respondenter information om att deltagandet är frivilligt, att medverkan närsomhelst kan 

avbrytas samt att frågor kan undanbedjas. Missivbrev med relevant information kring 

studiens genomförande skickades ut vid första kontakt samt delades ut vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet handlar enligt Bryman om samtycke till att delta i studien samt till att 

materialet får användas i det slutgiltiga arbetet. Respondenterna fick ta del av studiens syfte 

samt information om hur materialet skulle användas. I och med att respondenterna sedan 

tackade ja till att delta i undersökningen har de givit ett muntligt samtycke till studien. Vidare 

beskrivs konfidentialitetskravet vars innebörd är att allt insamlat material ska behandlas 

konfidentiellt. I denna studie kan deltagarnas identitet inte avläsas och den information 

respondenterna delgivit kan inte härledas till deltagarna eller deltagarnas arbetsplats. 

Inspelat material raderades i samband med studiens slutskede. Data som insamlats kommer 

enbart att användas i studiesyfte för detta arbete, helt enligt nyttjandekravet.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Sofia, Louise, Johanna, Linda, Ellinor, Cecilia, Astrid och Carina arbetar med 

myndighetsutövning gentemot personer med missbruksproblematik och har mellan 2,5 och 9 
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års arbetslivserfarenhet. De arbetar i olika kommuner av varierande storlekar varav 

verksamheterna är uppbyggda på olika sätt. Socialsekreterarnas gemensamma 

arbetsuppgifter är att de utreder klienters behov av stöd och behandling genom att kartlägga 

deras liv. En respondent förtydligar att arbetet handlar om handläggning inom 

Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om tvångsomhändertagning (LVM). ”…det är mitt 

huvudsakliga uppdrag att handlägga personens ärende, deras liv hamnar här så ska man 

bedöma liksom bara fatta beslut eller föreslå beslut sen följa upp insatsen och så” (Johanna).  

5.1 SOCIALSEKRETERARNAS BESKRIVNINGAR AV MISSBRUK 

I följande avsnitt presenteras socialsekreterarnas beskrivningar av alkohol, narkotika och 

missbruk. Avsnittet avslutas med en analys av temat. 

5.1.1 Från bruk till missbruk 

Av intervjuerna framgår att gränsen mellan bruk och missbruk inte alltid är tydlig. En del 

personer kan dricka stora mängder alkohol utan att bli påverkade medan andra kan dricka 

stora mängder få gånger och erhålla stora konsekvenser. Sedan finns de som dricker liten 

mängd mer utspritt men ändå ägnar stor tankeverksamhet åt detta eller gör det på destruktiv 

grund. Johanna berättar att en person som varje dag dricker sex deciliter vin inte automatiskt 

har ett missbruk. Skulle personen däremot under dagen spendera mycket tid med att tänka 

på vinet eller att vinet används för att lindra kan det bli ett missbruk. Av intervjuerna 

framgår att det enligt den svenska alkoholnormen inte är konstigt att dricka alkohol två till 

tre dagar i veckan, särskilt inte under helgerna. Astrid säger: “…man får hålla på med alkohol 

till den grad att man inte tar…riskerar att ta sitt liv eller att det liksom stör ut ens liv…” 

(Astrid). Respondenternas beskrivning är att det handlar om beteenden i samband med 

alkoholkonsumtionen och inte mängden i glaset som avgör vad som är ett missbruk, vilket 

gör ett missbruk högst individuellt. Allt bruk av narkotika ses enligt lag som ett missbruk, 

men respondenterna menar att de nödvändigtvis inte ser det på samma sätt. Johanna 

förtydligar: 

Narkotika kan man aldrig säga att det handlar om ett bruk utan allt bruk utav narkotika det 

är missbruk eftersom det är enligt lag så. Å andra sidan kan jag tänka att en som röker 

cannabis en gång i månaden vet inte om jag själv skulle tänka att det var ett missbruk men å 

andra sidan skulle den personen förmodligen inte bli aktuell här, men den skulle kunna bli 

aktuell här av andra skäl då skulle jag ju ändå ställa dom frågorna kring det här och skrivas in 

i den personen journal och så vidare och då vet man ju inte hur det tolkas vid nästa tillfälle 

och så men personer som jobbat mycket med missbruk tror jag inte skulle höja på 

ögonbrynen kring de men det är ändå en intressant tanke tänker jag så här utifrån att det är 

så definitivt olagligt så blir det missbruk (Johanna). 

Respondenterna skildrar att ett missbruk handlar om att gå förlorad på något sätt. De menar 

att det blir ett missbruk när bruket får större betydelse än allt annat. Louise föredrar termen 

beroende och förklarar det som när en person inte kan välja bort det den använder. Samtliga 



14 

respondenter menar att det är nivån av konsekvenser som bestämmer när ett bruk blir ett 

missbruk och att dessa kan vara av sociala, fysiska och psykiska slag. Enligt Astrid är det inte 

bara alkohol och narkotika som kan leda till problem: 

Du kan ju missbruka precis vad som helst men egentligen tänker jag att det blir ett problem 

när det är ett problem för personen, om personen inte kan leva så som den själv vill, att det 

hindrar den dagliga livsföringen liksom. Man kan missbruka som vanligt nu tänker jag 

telefoner eller social media, för att det påverkar ens vardagsmiljö så pass att man inte kan 

leva som man vill så då är det ett problem, det blir ett missbruk (Astrid). 

5.1.2 Analys 

Av resultatet framkommer att det är lagligt och således socialt accepterat att dricka i Sverige, 

men att det finns en gräns för när alkoholkonsumtion inte längre är okej. Precis som Berger 

och Luckmann (1998) beskriver har människor i samspel med varandra konstruerat en 

alkoholnorm som bestämmer till vilken gräns det är okej att dricka alkohol. När en person 

använder alkohol som leder till beteenden som inte passar in i den rådande normen har 

konstruktionen av missbruk skapats. Detta visar sig i att socialsekreterarna beskriver 

alkoholmissbruk på samma sätt. Alkoholnormen är en objektiv sanning som de internaliserar 

i sitt arbete genom att se alkoholmissbruk som något individuellt, som inte kan mätas på 

annat sätt än genom beteenden och konsekvenser. På samma sätt finns en samhällelig 

föreställning gällande narkotikaanvändning, där lagen säger att allt bruk är ett missbruk. 

Dock stämmer lagens syn på missbruk inte alltid överens med socialsekreterarnas syn på vad 

ett missbruk är. Enligt respondenterna ser de i möte med sina klienter att all 

narkotikaanvändning inte leder till problematiska beteenden och konsekvenser. Likväl 

behöver socialsekreterarna, såsom Wallander och Blomqvist (2005, 2008) skriver, ta hänsyn 

till båda delarna i sitt bedömningsarbete. För socialsekreterarna finns ingen allmängiltig 

definition av missbruk. Det är inte mängden alkohol eller narkotika som är avgörande för när 

ett bruk övergår till ett missbruk, utan det handlar om viktiga aspekter i livet som inte 

fungerar till följd av brukandet av dessa. Som Abrahamsson och Heimdahl (2010) påvisar är 

det konsekvenserna som är betydande för att få en bild av problemets omfattning. Denna bild 

av missbruk kan förklaras av den historiska utveckling som Abrahamsson och Heimdahl 

(2010) beskriver, där socialsekreterare i större utsträckning börjat titta på konsekvenserna av 

missbruket samt att det under utredningen skapas en mer detaljerad bild av missbruket.  

Under de år som arbetet med missbrukande personer har utvecklats har socialsekreterarna i 

mötet med klienten skapat bilden av missbrukets natur. Likt Berger och Luckmann (1998) 

skriver har det sociala samspelet skapat bilden av verkligheten. Genom tid har erfarenheter 

delgivits inom professionen vilket upprättat ett allmängiltigt kunskapsförråd för 

socialsekreterarna att använda sig av. Detta kan förklara att respondenterna förhåller sig till 

missbruksbegreppet på liknande sätt trots att de arbetar inom olika kommuner. Bilden som 

skapats kan även ses som den diskurs som råder för arbetet med missbruk, vilken Mattsson 

(2015) beskriver.  
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5.2 SOCIALSEKRETERARNAS BESKRIVNINGAR AV KLIENTEN OCH 

DESS BEHOV 

Detta avsnitt presenterar socialsekreterarnas beskrivningar av de klienter de möter. Vidare 

presenteras även vilka insatser verksamheterna har att erbjuda samt de insatser 

socialsekreterarna saknar. Avsnittet avslutas med en analys där bilden av klienten och dess 

stödbehov tydliggörs. 

5.2.1 Klientbilden 

Att klienterna ofta är långt gångna i sitt missbruk och har erhållit många konsekvenser av det 

är en del av den klientbild respondenterna beskriver. Det är inte ovanligt att klienterna gått 

miste om alla sina relationer och står helt utan boende. Sådant kan enligt respondenterna 

hindra klientens motivation till att hålla sig nykter. Klienterna som kommer till socialtjänsten 

har ofta en rörig livssituation. För vissa är det nödvändigt att sälja sin mobiltelefon eller flytta 

runt i avseende att underhålla missbruket, och det försvårar en kontinuerlig kontakt med 

socialtjänsten. Linda berättar att socialtjänstens arbete kan anpassas efter klienten: 

...oftast har de kanske inte koll på vilken dag det är eller vad klockan är och sådär så att det 

blir ändringar. Vi kan väl ofta vara flexibla och ändra tider och sådär om de kommer några 

timmar för sent eller kommer nån annan dag eller sådär… (Linda). 

Respondenterna berättar att de möter fler manliga än kvinnliga klienter i sitt arbete. Linda 

beskriver att männen antagligen syns, hörs och väsnas mer än kvinnorna. Följaktligen är det 

männen som kommer i kontakt med polis, kriminalvård och psykiatri, vilket återspeglas i 

socialtjänstens arbete. Johanna beskriver att det skiljer sig mellan kvinnor och män vad 

gäller benägenhet att ta hjälp av socialtjänsten: 

...det kan vara svårt att ge kvinnor hjälp, de brukar inte vilja ha så mycket hjälp, de flesta 

menar att jag klarar mig själv eller så medan männen kan vara lite mer så här jag måste ju ha 

någonstans att bo nu får du hjälpa mig och så vidare… (Johanna). 

Kvinnorna kan vanligtvis hantera sitt missbruk på något sätt. De är ofta i en mer utsatt 

position än männen och har därför svårt att bryta upp från missbruket. Därav hinner det gå 

långt innan kvinnorna söker hjälp och i det läget är de ofta illa däran. De yngre klienterna är 

en annan grupp som respondenterna beskriver som svårmotiverade. Ungdomarna upplever 

sig inte ha så stora problem och ser fortfarande många fördelar med att missbruka. Sofia 

berättar att hennes upplevelse är att inkörstiden till ett tyngre missbruk är kortare idag än 

tidigare. De unga insjuknar snabbare, vilket gör missbruket svårare att stävja. Ellinor och 

Linda lyfter att klienter med missbruksproblem i kombination med psykisk sjukdom är en 

grupp som ökar och ställer högre krav på socialtjänsten och deras insatser. Att alkohol och 

droger hör ihop med det psykiska måendet är något som lyfts av alla respondenter. Johanna 

berättar: “Tror inte jag träffat någon som hållit på med alkohol och droger som inte känt sig 

deprimerad eller får ångest” (Johanna). 
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5.2.2 Insatser 

Av intervjuerna framgår att insatser kan beviljas inom den egna öppenvården, där det finns 

möjlighet till olika typer av behandling och samtalsstöd. Vid behov kan klienterna erbjudas 

ett boende under tiden för behandling inom den egna öppenvården. En annan insats som 

respondenterna lyfter är behandlingshem, där klienter som har behov av heldygnsvård får 

möjlighet att bo under en period. Johanna och Ellinor berättar om att en del klienter har 

behov av boende under utredningsperioden och att det för dem finns möjlighet att tillfälligt 

bo på utredningsboenden. En del klienter kan ha eget boende, men behöver extra stöd utöver 

öppenvården och då kan de bli beviljade en stödperson. 

Under intervjuerna lyfts behovet av boenden och akutplatser där klienterna kan flytta in när 

de fortfarande är positiva på substanser. Det behövs även platser där de får vara kvar om de 

tar återfall. Många boenden är drogfria och vid eventuellt återfall riskerar klienten att stå 

utan stöd eller bostad. Sofia beskriver att få har förmågan att bli drogfri på egen hand innan 

de börjat behandling: 

...och då kopplat till vår abstinensvård som vi har på psykiatrin för där för att bli inlagd för 

abstinensvård krävs det att man kommer och söker vård akut när man är riktigt abstinent och 

det är få klienter som fixar det, så det ställs väldigt höga krav på klienterna att kunna påbörja 

hjälpande insatser så det är ju en klar brist tycker jag både från vår sida och från psykiatrins 

sida (Sofia). 

Respondenterna berättar att det finns behov av specialiserade behandlingar och 

stödboenden. Det gäller främst de som har missbruksproblem i kombination med psykisk 

sjukdom. “Det är de som är samsjukliga som oftast hamnar i kläm liksom och det är dom som 

behöver hjälpen mest” (Ellinor). Johanna och Ellinor förklarar att anledning till behovet av 

specialinriktade insatser är att klienterna inte alltid fungerar tillsammans med andra 

personer som har missbruksproblem. Linda beskriver att anpassat stöd kan hjälpa fler: 

...något mer boende till exempel som är kanske mindre, som är mer inriktat på samsjuklighet 

där de finns dom de som behöver narkotikaklassad medicin framförallt tänker jag på LARO-

behandling, suboxone eller metadon, att det finns något boende för dom där man kan ha ett 

annat perspektiv med de som har svåra psykiatriska diagnoser (Linda). 

Vidare beskrivs behovet av separat öppenvård, behandling, behandlingshem och 

stödboenden för män och kvinnor. Anledningen till behovet av könsseparatistiska insatser 

förklarar respondenterna är att kvinnor i missbruk inte sällan har en bakgrund av våld i nära 

relation eller av andra män de känner. Sofia berättar att det då kan bli kontraproduktivt att 

skicka kvinnor på behandling tillsammans med män. 

5.2.3 Analys 

Här framträder en bild av vilka klienter socialsekreterarna möter i sitt dagliga arbete. Det är 

denna bild som är bidragande till hur arbetet med klienterna förs. Då socialsekreterarna 

möter klienter med specifika behov avspeglas det i vilka insatser som finns att erbjuda. Likt 



17 

Mattsson (2015) beskriver har socialsekreterarna makt över sina klienter genom att definiera 

vilket behov klienten har. De efterföljer professionens rådande diskurs och inom dess ramar 

kan klienten erbjudas stöd och hjälp. Variationer mellan verksamheternas upplägg samt 

resursfördelning kan enligt Wallander och Blomqvist (2005, 2008) påverka vilka insatser 

som kan erbjudas. Dock visar resultatet att oavsett om socialsekreterarna har en specifik 

insats eller saknar densamma, så tyder det på ett allmängiltigt behov hos klienterna. Genom 

att socialsekreterarna synliggör och pratar om dessa behov, kan den diskurs som råder inom 

missbruksarbetet genomgå förändring och öppna upp för insatser utformade på nya sätt efter 

nya behov.  

Socialsekreterarna kommer främst i kontakt med manliga klienter, vilket bland annat kan 

förstås i relation till Abrahamsson och Heimdahl (2010) som menar att män dricker mer 

alkohol än kvinnor och således kostar samhället mer. Dock går det emot vad Abrahamsson 

och Heimdahl skriver om den mansnorm som gör att män inte söker hjälp för sina problem. 

Att kvinnor inte söker hjälp kan förklaras av Mattsson (2005) som lyfter att en kvinna som 

missbrukar ses som mindre feminin och således skapar en känsla av skam hos henne. Som 

Sanders (2018) skriver har alkoholmissbruk genom historien varit ett mansproblem och 

kvinnors missbruk förbisetts. Detta färgar också respondenternas arbete genom att de har 

svårt att få kontakt med missbrukande kvinnor. Socialsekreterarna pratar om kvinnor och 

män som att de beter sig olika och har olika behov, vilket speglas i de insatser som 

socialtjänsten kan erbjuda samt vilka insatser socialsekreterarna tycker saknas för kvinnor 

respektive män. Att kategorisera kvinnor och män på sådant sätt kan enligt Mattsson (2015) 

leda till att bilden av kvinnan som underkastad mannen reproduceras och upprätthålls. 

Kvinnorna är våldsutsatta och i en underordnad position, varför de behöver särskilda 

insatser. Samtidigt kan det som Sanders skriver vara positivt att kvinnornas behov synliggörs 

och på sådant sätt kan fångas upp av missbruksvården tidigare.  

5.3 SOCIALSEKRETERARNAS BEDÖMNINGAR 

Nedan redogör socialsekreterarna för sitt bedömningsarbete. ASI-intervjun presenteras 

inledningsvis då den är utgångspunkten för socialsekreterarnas bedömningar. Därefter 

presenteras det som socialsekreterarna skildrar som betydande för deras bedömning och val 

av insats gällande de fiktiva personerna Lovisa och Lukas. Avsnittet avslutas med en analys 

där likheter och skillnader mellan de fiktiva personerna tydliggörs. 

5.3.1 Manualstyrt arbete 

Det framkommer under intervjuerna att det är ASI-manualen som främst används vid 

utredning. Johanna berättar att det inte är ett krav, men hon anser att det är en typ av 

inofficiell regel att en ASI-intervju ska göras med alla klienter. Dock lyfts att ASI inte alltid 

används, då det dels kan komma fram tillräckligt med information ändå och dels för att en 

del klienter inte klarar av att gradera sina problem på det sätt ASI:n kräver. Med hjälp av 

ASI:n bildas en bild av klientens nuvarande livssituation samt hur den sett ut bakåt i tiden. 

Enligt Johanna och Louise kan det genom ASI-intervjuns färdiga frågor framkomma saker 
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om klientens situation som annars inte hade kommit fram. En klient kan säga att den dricker 

en viss mängd alkohol, men genom att undersöka hur alkoholkonsumtionen ser och har sett 

ut kan ge en helt annan bild av situationen. Johanna berättar att klienten kan ha skev bild av 

sin konsumtion: 

På något sätt är väl den här ASI-intervjun bra därför att där ställer man ju ändå de här 

frågorna. Om man ska ljuga sig igenom den så kommer det ändå fram liksom så brukar det bli 

vänta nu har jag sagt att jag druckit så här mycket under så här lång tid. Det beror helt på hur 

personen själv har sett på sitt drickande det är först nu det har liksom eskalerat liksom och så 

kanske det visar sig att har hållit på att druckit så här ohälsosamt i tio år tid liksom 

(Johanna). 

5.3.2 Bedömning av Lovisa 

Vid respondenternas bedömning av Lovisa framgår att relationen till föräldrarna är av 

betydelse för bedömning om huruvida boendesituationen är en skyddsfaktor eller inte. Det är 

en skyddsfaktor att Lovisa bor hos sina föräldrar, men att hemmiljön kan visa sig sakna den 

struktur som behövs om Lovisa påbörjar behandling. Astrid belyser att våld kan förekomma 

mellan Lovisa och hennes föräldrar och att det behöver utredas, i sådant fall kan det vara på 

sin plats att erbjuda Lovisa en annan boendeform. Respondenterna lyfter att de vill fråga 

Lovisa om hur hon själv tänker kring sin nuvarande boendesituation. Sofia berättar: 

Det här är ju en tillfällig lösning för att hon inte klarat ett eget boende så det behöver man ju 

prata med Lovisa om hur hon tänker, om hon tycker det är en bra lösning för är det så att hon 

inte tycker det så är det något som påverkar henne negativt (Sofia). 

Lovisas ekonomiska situation är viktig att trygga upp, då ekonomi och bostad är en grund för 

att hon ska kunna ta emot hjälp. Det är även viktigt att Lovisa inte hamnar i beroende till 

någon. Arbete är inte aktuellt för Lovisa innan hennes mående stabiliserats. Astrid beskriver 

hur ekonomi och arbete är av betydelse för Lovisa: 

Jag skulle rekommendera henne att söka ekonomiskt bistånd i det här läget i alla fall, för jag 

tycker inte att hon ska behöva fokusera på att hon måste hoppa mellan jobb. Det är en icke 

gynnsam situation för henne när hon redan mår dåligt och dricker för mycket/.../för jag 

tycker inte att hon ska behöva tänka på jobb just nu, ströjobb för att få ihop det liksom 

ekonomiskt för annars blir det också en grund till ångest och skuld så (Astrid). 

Att Lovisa ser umgänget med sitt barn som energigivande är enligt respondenterna en vanlig 

beskrivning. Att ta med Lovisas tankar om barnet kan ge extra motivation. Respondenterna 

beskriver att de skulle säkerhetsställa att allt är bra kring barnet och göra en orosanmälan. 

”…när vi jobbar på myndighet har vi ju alltid skyldighet att informera barn och unga när det 

finns oro för ett barn kan fara illa när det finns missbruk… (Astrid). 

Det är viktigt att fråga Lovisa om hon har blivit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. Beroende 

på vad svaret blir kan det leda till ytterligare frågeställningar. Det kan vara nödvändigt att 
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utreda vad som hänt mellan Lovisa och pappan till hennes dotter, om våld förekommit i den 

relationen.  

Under intervjuerna framträder en bild av att Lovisa söker sig till sammanhang som gör att 

hon mår sämre. Det anses att Lovisa behöver se över sitt umgänge eftersom hon testat 

droger. Respondenterna tycker att Lovisa bör värna om de sunda relationer hon verkar ha, då 

de kan användas som resurs. Det bör utredas huruvida Lovisa har några djupare relationer 

eller umgås med några som inte tar droger. Johanna resonerar kring huruvida Lovisas 

umgänge är något att bygga på: 

…hon verkar lite rotlös sådär liksom bara utifrån den här beskrivningen hon verkar ha vänner 

runt omkring sig och så men jag vet inte det är ju frågan om liksom om det verkligen är 

vänner hon har eller om det är ett umgänge hon hamnat i (Johanna). 

Astrid menar att Lovisas sociala nätverk inte nödvändigtvis är dåligt för henne: 

Hon är på ett sätt som hon trivs bättre med när hon dricker och träffar sina vänner och då 

tänker jag att mycket av hennes sociala umgänge när hon dricker är ju med personer som 

också dricker alkohol, men det behöver ju inte betyda att dom dricker för mycket. Det kan 

vara ett positivt sammanhang som hon är i men att hon har svårt att dricka…svårt att 

begränsa sig när hon dricker (Astrid). 

Lovisas alkoholkonsumtion har eskalerat senaste tiden, vilket beskrivs av respondenterna 

som oroande. Att hon provat narkotika fast det inte varit tilltalande, att hon har svårt att hitta 

hem och utsätter sig för risker genom gränslöst beteende. Att Lovisa självmedicinerar och 

blir omhändertagen av polisen är inte heller bra tecken enligt Cecilia. Astrid förklarar att 

Lovisas alkoholkonsumtion i kombination med att hon inte ser sig som alkoholist kan 

förvärra situationen: 

…det kan ju också vara själva ordet hon inte känner igen sig i, hon kan tänka ja 

överkonsumtion det kan jag hålla med om men inte alkoholist, det kan vara vad hon ser 

framför sig när hon hör det ordet. Men det är just…den kombinationen med att hon ser att 

den psykiska ohälsan är grunden till problemet kan göra att hon i sin…sorg…att hon inte 

tycker att hon får hjälp med sin psykiska ohälsa gör att hon dricker och att det blir en 

anledning till att hon dricker mer för att hon vill dämpa ångest hela tiden. Jag får ju ingen 

hjälp så jag måste dricka alkohol för att klara mig. Så det måste man försöka slå hål på, för 

det blir ju en fara till slut som gör att hon kan dricka mer och mer för att hon blir uppgiven, 

samtidigt som att hon skjuter det utanför sig att hon inte kan ta ansvar för det för jag får 

ingen hjälp, det gör ju att det kan eskalera liksom (Astrid). 

Respondenterna menar att Lovisas alkohol- och droganvändning kan leda till att hon förlorar 

sitt boende, umgänget med dottern och att den psykiska hälsan försämras av att hon dricker 

alkohol. Johanna och Cecilia belyser att Lovisa riskerar att hamna ännu längre ifrån 

arbetsmarknaden om hon fortsätter sitt beteende.  
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Lovisas psykiska ohälsa är en del av hennes problembild, varför respondenterna vill kontakta 

hennes läkare för att gå vidare med planeringen. Den medicinering som Lovisa ordinerats 

verkar inte fungera optimalt. Johanna beskriver att hon inte skulle särskilja den psykiska 

ohälsan och missbruket utan att det viktigaste är att Lovisa blir nykter först, för att sedan 

titta på om hon behöver något annat.  

5.3.3 Val av insats för Lovisa 

När det kommer till insats för Lovisa erbjuds hon att gå i samtal inom öppenvården. 

Motiveringen till valet av insats är att Lovisa verkar omotiverad. Johanna menar att Lovisa 

verkar motiverad till att må bra men inte är beredd att göra jobbet utan vill ha en snabb 

lösning. Därav anses motiverande samtal vara lämpligt för Lovisa och hennes egna åsikter 

behöver inkluderas i utredningsprocessen. För att inte tappa Lovisa är det viktigt att i små 

steg synliggöra och prata med henne om hennes problem samt hur de ska gå vidare. 

Respondenterna gör antaganden om Lovisas personlighet, likt Astrids beskrivning:  

Jag tänker att Lovisa är en sån där tjej som man tappar väldigt lätt för att hon tänker att nä 

det här var inte riktigt vad jag ville jag ville ha resultat jag ville ju må bättre plus att jag vill 

inte gå i behandling tänker jag att hon säger först/.../jag tycker inte man ska börja med 

behandlingshem, för det tänker jag är en alldeles för stor insats för henne, för hon är inte där 

och då kommer hon tänka att hon…man tar ifrån henne sin egen makt för att berätta för 

henne vad hon behöver göra, det finns ingen mening med det (Astrid). 

5.3.4 Bedömning av Lukas 

De respondenter som gör bedömningen av Lukas ser det som en skyddsfaktor att han bor hos 

sina föräldrar och då inte är bostadslös. Det är ett skydd för Lukas att ha sina föräldrar nära, 

då de kan hålla koll på om han börjar må sämre samt att de även är ett skydd för dottern. 

Dock beror det på vilka föräldrarna är. Det faktum att Lukas bor på landet och inte har lika 

lätt åtgång till alkohol är också en skyddsfaktor. Ellinor menar att hon inte i första skedet 

skulle utreda boendesituationen vidare, utan erbjuda honom plats på ett utredningsboende 

om det inte fungerar att vara nykter hemma och utgå därifrån. Carina menar att det beror på 

om Lukas själv ansöker om boende, i sådant fall ska det utredas närmare. Respondenterna 

lyfter att det är en risk att Lukas inte klarat av sitt gamla boende. Det bör utredas mer kring 

vad som föranledde att boendet inte fungerade. Linda beskriver: 

...vad var det som inte fungerade vad var det som gjorde att han inte mådde bra, var det att 

han var ensam, var han isolerad drack han alkohol kunde han inte betala sina räkningar där 

finns det en del att fråga om kring boendet… (Linda). 

Ett centralt tema för de som bedömer fallet Lukas är att säkerställa hans ekonomiska 

situation, då det kan vara oroande för honom att inte kunna tillgodose sina basala behov. 

Ellinor berättar att hon skulle erbjuda honom att söka ekonomiskt bistånd. Arbete beskrivs 

främst som en skyddsfaktor för Lukas. Arbete eller sysselsättning ger en känsla av att bidra 

med något samt förbättrar självkänsla, psykiskt mående och struktur i vardagen. Dock bör 
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Lukas först bli nykter och drogfri innan arbete blir aktuellt. Linda beskriver att om Lukas har 

ett arbete som fungerar i kombination med behandling kan det ge honom motivation till att 

hålla sig nykter. Genom ströjobb kan Lukas klara sig ifrån ekonomiskt bistånd, men risken är 

att en sådan arbetssituation inte bidrar till den struktur som han behöver. För att få ut Lukas 

i arbete framöver är det bra att ta reda på varför han inte lyckats behålla en fast anställning. 

Varför arbete kan vara viktigt för Lukas beskriver Carina på följande sätt: 

Ett arbete gör inte någon nykter sen kan det vara en struktur och vardag som gör att man har 

en slags rutin i livet och det underlättar ju när man ska fortsätta vara nykter sen, men det är 

ju inte så att man blir nykter av att få ett nytt jobb eller någonstans att bo (Carina). 

Även för Lukas beskrivs umgänget med dottern som en tillgång, då det kan ge honom 

motivation till att ta tag i sina problem. Det ses som en skyddsfaktor för Lukas dotter att 

umgänget är hemma hos farföräldrarna, men det bör säkerställas att Lukas inte är onykter 

tillsammans med barnet. Respondenterna lyfter att det är rutin att göra en orosanmälan till 

barn- och ungdom som får göra bedömningen om dotterns situation. Vidare är det av vikt att 

utreda huruvida våld är inblandat i Lukas relationer till dotterns mamma samt hans 

föräldrar.  

Det framträder en bild av att Lukas föräldrar verkar hjälpa till, då de har hjälpt honom att 

ordna den bostad som han inte klarade av att bo kvar i och istället får bo hos dem. Relationen 

till föräldrarna behöver utredas vidare för att säkerställa att relationen och boendemiljön är 

bra för honom. Om föräldrarna också dricker kan det vara svårt för Lukas att bibehålla 

nykterhet med dem i sin närhet. Ellinor beskriver att det i sådant fall kan bli aktuellt med en 

boendeinsats för Lukas: 

...gällande bedömningen om det bara ska vara öppenvård eller om de behöver en placering 

också så påverkar ju det, hur stabilt det är hemma så. Om det är liksom rörigt omkring dom 

och så, att det kan vara svårt att genomgå en behandling då och hålla sig nykter också liksom 

men samtidigt kan det ju vara en stabil punkt om man har det stödet hemma liksom om man 

behöver så, så fungerar det (Ellinor). 

Det sociala sammanhang som Lukas vistas i nu inte verkar båda för något gott, då Lukas 

umgänge riskerar att trigga hans alkoholanvändning. Respondenterna vill utreda om Lukas 

umgås med vänner som också missbrukar. Ellinor förklarar att Lukas kan berätta för sina 

kompisar om hans upplevda problem, säga att han inte ska dricka och se hur vännerna 

reagerar på det. Om hans vänner inte har förståelse för hans problem kan vara bra att se till 

att han får komma ut i annat socialt sammanhang. Ellinor menar att det främst i behandling 

pratas mycket om vikten av relationer.  

Lukas alkoholanvändning kan leda till flertalet konsekvenser. Respondenterna menar att han 

kan komma att hamna i kriminella kretsar om han introduceras till att använda mer 

narkotika. Hans alkohol- och droganvändning kan leda till att han förlorar relationer till 

föräldrar, kompisar och dottern samt försvårar chansen till anställning och boende. Lukas 

verkar dricka i självmedicinerande syfte, vilket respondenterna beskriver som oroande. För 

att förstå huruvida missbruket eller det dåliga måendet kom först samt klargöra 
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huvudproblematiken, är det av vikt att utreda hur det sett ut för Lukas bakåt i tiden. 

Respondenterna belyser att varken missbruket eller den psykiska hälsan blir bättre av 

varandra. I Lukas fall är det nödvändigt att samverka med sjukvården, då de kan göra en 

bedömning av Lukas icke-fungerande mående och medicinering. Carina berättar att hälsan 

kan ha betydelse för vilken insats som är lämplig för Lukas eftersom att en del 

behandlingsformer inte accepterar medicinering.  

5.3.5 Val av insats för Lukas 

Bäst lämpad insats för Lukas anses vara öppenvårdsbehandling samt vid behov en 

boendeinsats. Av intervjuerna går det att utläsa tre olika former av erbjudanden för Lukas. 

Dels erbjuds han att gå i samtal genom öppenvården i kombination med urinprovstagning, 

och om han själv vill ha mer hjälp hänvisas han till behandlingshem. Alternativt erbjuds 

Lukas att påbörja behandling inom öppenvården och om han själv känner att han inte klarar 

av att bo hemma, kan ett stödboende bli aktuellt parallellt med behandlingen. Ett tredje 

erbjudande är att Lukas får en plats på drogfritt stödboende i samband med behandling, då 

det kan vara svårt för honom att ta sig från sitt hem på landsbygden till behandlingen.  

5.3.6 Analys 

Socialsekreterarnas beskrivningar av Lovisas och Lukas stödbehov är i stora drag likvärdiga. 

För både Lukas och Lovisa anser socialsekreterarna att bostad och ekonomi är 

grundläggande behov och viktiga att utreda. Varför dessa områden är viktiga vid utredning 

kan tänkas komma ur den konstruerade samhällsordning som Berger och Luckmann (1998) 

redogör för. Det är svårt att få ett arbete om du inte har ett boende och svårt att få ett boende 

om du inte har pengar. Personer med missbruksproblematik saknar ofta dessa basala saker 

och står därför utanför den rådande samhällsordningen. Socialsekreterarnas uppgift är att få 

dessa vad samhället konstruerat som avvikande personer att passa in i det som samhället 

konstruerat som normalt. Respondenterna pratar särskilt ofta om betydelsen av relationer till 

familj, barn och vänner, då de fiktiva personerna har relationer kvar som möjligtvis går att 

bygga vidare på och använda som en resurs. Det finns en bild av att missbrukande personer 

umgås med andra personer som har problem med alkohol och droger. Dessa relationer är 

således svåra att bygga vidare på och kan leda in personen i dåliga sammanhang. Varför goda 

relationer är viktiga för personer med missbruksproblem kan med hänvisning till Berger och 

Luckmann förklaras genom att människor i samspel skapar sin verklighet. Om personen 

endast samspelar med andra personer som missbrukar riskerar den destruktiva verkligheten 

bli det enda personen känns vid och upprättar som sanning. Alla respondenter belyser för 

både Lukas och Lovisa vikten av samverkan med sjukvården, vilket tyder på att de är vana vid 

att möta klienter med psykisk ohälsa och missbruk som kombination. Det finns en 

gemensam konstruktion av samsjukligas problembild och hur socialsekreterarna ska bemöta 

dessa. Som Mattsson (2015) beskriver utgör detta den diskurs som socialsekreterarna 

behöver verka inom. 

Resultatet kan tänkas vara en produkt av att socialsekreterarna har en gemensam bild av 

vilka problem en missbrukande person har samt vad denne behöver för stöd. 
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Socialsekreterarna återger i stor utsträckning samma aspekter som både Blomqvist och 

Wallander (2005, 2008) menar är betydelsefulla för socialsekreterares bedömningar samt de 

skyddsfaktorer som Hartman, Turner, Daigle, Exum och Cullen (2008) menar har betydelse 

för personer med missbruksproblematik. Socialsekreterare har genom att möta klienter 

skapat erfarenheter som sedan förts vidare inom professionen. Dessa gemensamma 

föreställningar har därefter legitimerats och skapat den objektiva sanning som sedan 

efterföljs av socialsekreterarna, vilket Berger och Luckmann (1998) kallar för 

institutionalisering. Det hela skapar den diskurs som socialsekreterarna arbetar efter och 

som bestämmer vilka kategorier som är viktiga att titta på vid bedömning av missbrukande 

personer. Detta har utmynnat i de manualer som socialsekreterarna använder sig av, 

exempelvis ASI som respondenterna hänvisar till. Blomqvist och Wallander (2004) samt 

Wallander och Blomqvist (2008) menar att det saknas ett enhetligt arbetssätt i 

bedömningsarbetet, vilket manualstyrt arbete kan förhindra. Risken finns att 

socialsekreterarna hamnar i vanemässiga bedömningar och inte reflekterar över varför en 

bedömning görs vilket Wallander och Blomqvist skriver om. Resultatet tyder på att det finns 

en konstruktion av det professionella på så sätt att det finns en diskurs kring vad som är 

viktigt att lyfta i arbetet samt bilden av hur en missbrukande person fungerar och agerar. 

Några mönster och skillnader framträder i respondenternas bedömningar av Lukas och 

Lovisa. Vid bedömning av Lukas utgår respondenterna från standardiserade frågor, de vill 

titta bakåt i hans liv och se vad som föranledde de problem som uppkommit. Gällande Lukas 

pratar respondenterna om vikten av arbete, vilket inte syns i lika stor utsträckning som i 

bedömningen av Lovisa. Detta kan härledas till det Kullberg (2004) skriver om att 

socialsekreterare tenderar att lägga mer vikt vid arbete för mannen än för kvinnan, då det 

enligt traditionella normer varit mannen som försörjt familjen. En annan central del i Lukas 

bedömning är att flera av respondenterna återkommer till att boendet kanske inte kommer 

att fungera för Lukas och att han behöver stöd i det. De vill utreda vad som inte fungerade för 

att förstå vad han behöver för hjälp. Samtliga respondenter berör att det eventuellt kan bli 

aktuellt med en boendeinsats för honom i samband med behandling. Valet av insats för 

Lukas kan dels förstås utifrån föreställningar om det Mattsson (2015) skriver om genus. 

Socialsekreterarna bär med sig föreställningen om att kvinnor traditionellt varit den som 

tagit hand om hemmet, vilket betyder att männen inte klarar av det och därför behöver 

stöttning vad gäller hemmasysslor. Socialsekreterarna bjuder sällan in Lukas till att vara 

delaktig i utredningsförfarandet, men gällande Lovisa håller respondenterna med Wallander 

och Blomqvist (2005, 2008) om att hennes egen åsikt är av vikt. Respondenterna gör 

antaganden om Lovisas personlighet och hennes behov och beskriver henne bland annat som 

omotiverad. För Lovisa är det den nuvarande situationen som räknas, processen ska gå sakta 

framåt för att inte tappa henne. Alla fyra respondenter föreslår en samtalskontakt som insats 

för Lovisa. Detta kan förklaras av att socialsekreterarna delar den syn som Abrahamsson och 

Heimdahl (2010) återger av den missbrukande kvinnan som fragil och utsatt. För att bemöta 

dessa behov kan socialsekreterarna tänka att kvinnor behöver bemötas med varsamhet och 

förståelse. Enligt Hydén (2015) och Beijer och Karlsson (2012) tyder resultatet på att 

kategorisering på grund av kön sker. Detta kan göra att socialsekreterarna bedömer klientens 

behov utifrån vad de tror att Lukas och Lovisa behöver. I linje med Kullbergs (2004) 
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påstående väljer socialsekreterarna att sedan välja insatser efter dessa könsnormativa 

förväntningar. 

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras genom att 

diskutera resultatet.  Även en diskussion kring metod och forskningsetik kommer att föras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet är att undersöka hur socialsekreterare konstruerar klienter med missbruksproblematik 

samt deras stödbehov. Studien syftar även till att undersöka om socialsekreterare förhåller 

sig olika till kvinnliga kontra manliga klienter med missbruksproblematik. Syftet besvaras 

genom följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer tillskrivs betydelse av socialsekreterare vid bedömning av stödbehov 

hos klienter med missbruksproblematik? 

• Framträder några skillnader i socialsekreterares motiveringar av val av insats, utifrån 

om klienten är man respektive kvinna? 

 
Första frågeställningen besvaras genom att socialsekreterarna benämner flertalet faktorer 

som påverkar deras bedömningsarbete. Klientens livssituation är av betydelse för 

bedömningen eftersom det blir utgångspunkten för vilka individuella förutsättningar och 

behov som finns. ASI-manualen vägleder socialsekreteraren i vilka områden i klientens liv 

som ska undersökas, men det är socialsekreteraren som lägger värdering i huruvida varje 

område har betydelse för bedömningen. Socialsekreterarens uppfattning om olika saker är 

därför av betydelse för bedömningsarbetet, exempelvis dennes uppfattning om missbrukets 

natur. Genom det manualstyrda arbetet skapas bilden av professionen, vad 

socialsekreterarna bör titta och tänka på vid bedömning. Manualen är utformad efter 

erfarenheter, kunskaper och forskning om missbruk och den bidrar även till att reproducera 

bilden av missbruk och vilka behov en missbrukande person har. Oavsett om respondenten 

jobbat i två eller nio år, skiljer sig inte bedömningsarbetet åt särskilt mycket. Det tyder på att 

det finns en diskurs kring hur missbruksarbete ska bedrivas inom socialt arbete. Den 

konstruktion som finns av klienten och dess missbruk påverkar socialsekreterarens 

bedömning. Socialsekreteraren kan ha en klar bild av vad en missbrukande klient behöver 

och fattar beslut utifrån en förutfattad bild istället för klientens egentliga behov. Antingen 

leder det till att klientens behov förbises eller att klienten snabbare får hjälp, då 

socialsekreteraren av erfarenhet vet vad denne behöver. Alkoholnormen och förbudet mot 

narkotika är något som bidrar till socialsekreterarens konstruktion av klienten. Syftet med 

studien var även att undersöka om socialsekreterare förhåller sig olika till kvinnliga och 
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manliga klienter. Trots att Kullberg (2004) menar att heteronormativa förväntningar om 

kvinnor och män påverkar socialsekreterares bedömningar, tyder resultatet på att dessa 

föreställningar läggs åt sidan att andra faktorer får en större betydelse. Anledningen till att 

det ser förhållandevis lika ut mellan könen kan vara för att respondenterna använder sig av 

samma manual och ställer samma frågor till alla sina klienter. En annan anledning kan vara 

att kvinnor och män börjar bli mer jämställda i Sverige och att socialsekreterarna med 

genusperspektivet i åtanke inte särskiljer kvinnor och män utan istället strävar efter att 

tillmötesgå de individuella behoven. Sammanfattningsvis är samspelet mellan 

socialsekreterare och klient viktigt, eftersom detta samspel skapar de erfarenheter som 

bygger upp det sociala arbetets praktik. Genom att socialsekreterarna är inkännande vad 

gäller individuella behov men också tar hänsyn till eventuella skillnader mellan kön, kan 

arbetet hela tiden utvecklas och förbättras för att varje person ska få det stöd denne behöver. 

Utan en gemensam diskurs att arbeta efter kan det leda till som Wallander och Blomqvist 

(2008) skriver, att klienter erbjuds olika insatser utifrån vem de hamnar hos. ASI-manualen 

bidrar till att säkerställa att bedömningsarbetet sker utifrån samma förutsättningar, men det 

är samtidigt svårt att frånkomma socialsekreterarnas egna värderingar när arbetet även ska 

anpassas efter individuella behov.  

Andra frågeställningen besvaras genom de skillnader som går att se mellan de fiktiva 

personerna samt redogörelser angående kvinnor och män som framkommer utöver detta. 

Resultatet visar fåtal skillnader i beskrivningarna av Lukas och Lovisa, men de erbjuds ändå 

olika insatser. En anledning kan vara att respondenterna vid val av insats frångår manualen 

och de förutbestämda frågorna. Socialsekreteraren erbjuder insatser utifrån egen erfarenhet 

och organisatoriska resurser, varav val av insats riskerar att ske vanemässigt utifrån 

förutfattade antaganden. När respondenterna pratar om könsskillnader är det kvinnorna som 

lyfts fram som kvinnor snarare än att män lyfts fram som män. Det går att koppla till 

Mattsson (2015) och Hydén (2015) som redogör för att män är normen och att maskulinitet 

förstärks av missbruket medan missbruket går emot femininitet och kvinnorna således är 

avvikande. Ur detta skapas socialsekreterarnas föreställningar om vilka behov som behöver 

tillgodoses. Det är gemensamt för nästan samtliga respondenter att de möter flest män i sitt 

arbete och arbetet tenderar då att utgå från männen. Flest män söker sig till socialtjänsten 

och flest män hamnar på deras boenden. Vanan vid att placera män på boenden, kan göra att 

de systematiskt placeras där utan att socialsekreterarna tänker särskilt mycket kring varför. 

Socialsekreterarna kan sedan erbjuda kvinnor insatser på samma vanemässiga sätt. De 

kvinnor som söker hjälp kan inte bo på de boenden som finns, eftersom de inte kan bo med 

män. Det leder till att kvinnor riskerar att inte få den hjälp de är i behov av. Det blir således 

begränsningarna i de insatser som socialtjänsten har att erbjuda som gör att 

socialsekreterarna tvingas att placera kvinnor med kvinnor och män med män, även de 

gånger de skulle vilja göra på något annat sätt. Detta kan vara anledningen till att 

respondenterna vill erbjuda Lukas boende, men inte Lovisa. Att Lovisa beskrivs som 

omotiverad och i behov av motiverande arbete kan bero på att det finns en färdigkonstruerad 

bild av en missbrukande kvinna. Av respondenterna framgår att kvinnor inte är mottagliga av 

hjälp i samma utsträckning som männen vilket färgar deras beskrivning av Lovisa och val av 

insats. Att respondenterna vill att Lovisa är delaktig i utredningen, medan det för Lukas inte 

är av lika stor vikt kan tyda på att kvinnorna uppmärksammas för att de är avvikande och 
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männen osynliggörs då de är norm. Likaså riskerar männen att inte få den hjälp de behöver. 

Detta bjuder in till diskussion om huruvida det är bra eller dåligt att erbjuda insatser 

anpassade efter kön. Socialtjänsten bör arbeta efter jämställdhet men samtidigt vara 

medveten om de skillnader mellan män och kvinnor som forskningen påvisar. Kvinnor är 

ofta våldsutsatta och av välmening har det därför skapats behandlingar och boenden där 

kvinnor slipper vistas bland män. Det kan dels leda till att individuella behov missas men 

också att könsnormerna förstärks och reproduceras. Kanske vore det fördelaktigt att män och 

kvinnor kan välja att vistas tillsammans för att lära sig av varandra. Som socialsekreterare är 

det, som Wallander och Blomqvist (2008) också skriver, viktigt att motivera varför ett beslut 

tas. Detta för att kvinnor och män inte ska separeras i sådan stor utsträckning att de 

individuella behoven inte beaktas och för att beslut inte ska göras utifrån vanemönster, utan 

behöver ske i samspel med klienten.  

Den teoretiska utgångspunkten är behjälplig vad gäller att synliggöra socialsekreterares 

konstruktioner. Social konstruktion enligt Berger och Luckmann (1998) ger möjlighet till 

förståelse av den bild som finns av den missbrukande klienten samt hur den reproduceras till 

andra. Respondenternas beskrivningar av klienten visar att respondenterna har likvärdiga 

konstruktioner. Riktlinjer och mallar tas fram för att säkerhetsställa likvärdiga arbetssätt, 

vilka sprids ut till socialkontoren och medför att en entydig konstruktion av klienten skapas. 

Den kunskap som finns bland socialsekreterare förs även vidare till nya anställda. Genom 

genusteoretiska resonemang av Mattsson (2015), Hydén (2015) samt Beijer och Karlsson 

(2012) synliggörs likheter och skillnader mellan män och kvinnor i respondenternas 

beskrivningar. Den tidigare forskningen används framförallt för att styrka studiens 

upptäckter gällande bedömningsgrunder och föreställningar om missbruk och kön. 

6.2 Metoddiskussion 

Vinjetten ger en förnimmelse av en verklig klient och skapar ett konkret sammanhang både 

för intervjuare och respondent att förhålla sig till. Genom detta säkerställs att alla 

respondenter utgår från samma förutsättningar. Svårigheten med en vinjettstudie är att 

respondenterna vet att det är en fiktiv person som beskrivs, och deras bedömningar riskerar 

att förlora en del av autenticiteten. Respondenterna är vana vid att möta sina klienter och en 

stor del av bedömningen sker troligtvis i samspel med klienten, där observationer kan göras 

och vidare utredande frågor kan ställas. Det kan även tänkas att variabler utöver klientens 

kön, såsom ålder och etnicitet, spelar roll för studiens resultat. Intervjuguidens inledande 

frågor ställs innan respondenterna får ta del av vinjetten och svaren hjälper oss att förklara 

sådant som respondenterna inte motiverar i bedömningarna. Respondenterna är medvetna 

om de teman som intervjufrågorna ställs utifrån och lyfter möjligtvis sådant de annars inte 

hade lagt vikt vid. Detta bidrar till djupare förståelse för varje tema, men socialsekreterarnas 

bedömningar är möjligtvis mer utbroderade än de skulle vara i realiteten. Objektivitet har 

under forskningsprocessen varit idealet för studien, men det kan inte fullt ut uteslutas att 

studieförfattarnas förförståelse av undersökningsområdet påverkat intervjuerna. 

Studieförfattarna har redan innan intervjuerna haft en föreställning av vad 

socialsekreterarna tittar på i sina bedömningar. Dessutom är studien framarbetad ur 
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uppfattningen om att kvinnor och män särskiljs på olika sätt. Det faktum att båda 

studieförfattarna och samtliga respondenter är kvinnor kan eventuellt också påverka 

resultatet. På grund av studiens tidsram har det inte prioriterats att få tag på manliga 

respondenter. För att minska studieförfattarnas påverkan skulle ett alternativt sätt att 

genomföra studien kunna vara genom att analysera domslut från förvaltningsrätten. Dock är 

den sammanfattande konklusionen att vinjett och intervju i kombination fångar 

socialsekreterarnas konstruktioner på ett sätt som kan besvara studiens övergripande syfte. 

Eventuella etiska dilemman minimeras i och med att urvalet av respondenter inte tillhör en 

utsatt grupp. Etiska hinder har i förväg eliminerats genom att exempelvis frångå 

intervjufrågor som handlar om respondentens personliga erfarenheter kring missbruk och 

istället fokuserar på respondentens professionella roll. Studieförfattarnas ståndpunkt är att 

studien i sin helhet inte bryter mot några etiska aspekter.  

7 SLUTSATSER 

ASI-manualen är betydande för socialsekreterarens bedömningsarbete, men det är klientens 

livssituation och förutsättningar som avgör vilka områden socialsekreteraren belyser särskilt 

i sin bedömning. Vad normer, lagar samt socialsekreteraren själv anser om alkohol och 

narkotika är också av betydelse för hur bedömningen görs. Att ingen påtaglig skillnad mellan 

könen går att se i bedömningarna kan bero på att socialsekreterarna använder sig av 

manualstyrt arbete och att alla klienter således utreds på samma villkor. När det kommer till 

val av insats erbjuder socialsekreterarna mannen och kvinnan olika stödinsatser, trots att 

bedömningarna inte visar någon väsentlig skillnad mellan könen. En anledning till detta kan 

vara att socialsekreterarna vid val av insats frångår bedömningsmallen och istället erbjuder 

insats efter vana och vad verksamheten har att erbjuda, vilket båda har sin grund i stereotypa 

föreställningar av att missbrukande kvinnor och män har olika behov. Genusperspektivet 

genomsyrar socialsekreterarnas arbete, men för att undvika att socialsekreterare vanemässigt 

väljer insats enbart efter kön och missar individuella skillnader är det av vikt att de 

reflekterar över vilka komponenter som föranleder valet av insats. Av samma anledning är 

det av vikt att socialsekreterarna låter klienten vara delaktig i utredningsförfarandet. Vidare 

forskning på ämnet är förslagsvis att undersöka om samma konstruktioner avspeglar sig i hur 

klienten uppfattar samspelet mellan klient och socialsekreterare. Ett ytterligare intressant 

perspektiv vore att undersöka huruvida resultatet skulle bli annorlunda om respondenterna 

vore män.  

 



28 

REFERENSLISTA 

Abrahamson, M., & Heimdahl, K. (2010). Gendered discourse in Swedish national alcohol 

policy action plans 1965-2007: Invisible men and problematic women. Nordic studies 

on alcohol and drugs, 27(1), 63–85. Hämtad den 27 januari 2019 från 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/145507251002700105 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Beijer, U., & Karlsson, L.B. (2012). Tema: Missbruk och hemlöshet. I L.B., & Piuva. K. (Red.), 

Genusperspektiv i socialt arbete. (s. 153–155). Stockholm: Natur & Kultur. 

Berger, P.L., & Luckmann, T. (1998). Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Blomqvist, J. & Wallander, L. (2004). Åt var och en vad hon behöver? En vinjettstudie av 

socialarbetares bedömningar och val av insatser vid missbruksproblem (FoU-

rapport 2004:8). Stockholm: Socialtjänstförvaltningen. Hämtad den 27 januari 2019 

från 

http://www.academia.edu/1493259/Blomqvist_J._and_Wallander_L._2004_._%C3

%85t_var_och_en_vad_hon_beh%C3%B6ver_En_vinjettstudie_av_socialarbetares

_bed%C3%B6mningar_och_val_av_insats_vid_missbruksproblem 

Bloomfield, K., Grittner, U., Kramer, S., & Gmel, G. (2006). Social inequalities in alcohol 

consumption and alcohol-related problems in the study countries of the EU concerted 

action ‘gender, culture and alcohol problems: a multi-national study’. Alcohol & 

Alcoholism, 41(1), i26-i36. Hämtad den 27 januari 2019 från 

https://academic.oup.com/alcalc/article/41/suppl_1/i26/135738 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Fäldt, J., & Kullberg, C. (2012). Implications of male and female same-gender dyads. Journal 

of Social Service Research, 38(5), 712–726. Hämtad den 24 januari 2019 från 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488376.2012.723976 

Hartman, J.L., Turner, M.G., Daigle, L.E., Lyn Exum, M., & och Cullen, F.T. (2008). 

Exploring the Gender Differences in Protective Factors: Implications for 

Understanding Resiliency. International journal of offender therapy and comparative 

criminology, 53(3). Hämtad den 27 januari 2019 från https://journals-sagepub-

com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1177/0306624X08326910  

Holmila, M., & Raitasalo, K. (2004). Gender differences in drinking: why do they still exist? 

Addiction, 100(12), 1763–1765. Hämtad den 27 januari 2019 från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16367976 

Hydén, M. (2015). Har sociala problem ett kön?. I A. Meeuwisse, & H. Svärd (Red.), 

Perspektiv på sociala problem. (s.301–319). Stockholm: Natur & Kultur. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/145507251002700105
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/145507251002700105
http://www.academia.edu/1493259/Blomqvist_J._and_Wallander_L._2004_._%C3%85t_var_och_en_vad_hon_beh%C3%B6ver_En_vinjettstudie_av_socialarbetares_bed%C3%B6mningar_och_val_av_insats_vid_missbruksproblem
http://www.academia.edu/1493259/Blomqvist_J._and_Wallander_L._2004_._%C3%85t_var_och_en_vad_hon_beh%C3%B6ver_En_vinjettstudie_av_socialarbetares_bed%C3%B6mningar_och_val_av_insats_vid_missbruksproblem
http://www.academia.edu/1493259/Blomqvist_J._and_Wallander_L._2004_._%C3%85t_var_och_en_vad_hon_beh%C3%B6ver_En_vinjettstudie_av_socialarbetares_bed%C3%B6mningar_och_val_av_insats_vid_missbruksproblem
http://www.academia.edu/1493259/Blomqvist_J._and_Wallander_L._2004_._%C3%85t_var_och_en_vad_hon_beh%C3%B6ver_En_vinjettstudie_av_socialarbetares_bed%C3%B6mningar_och_val_av_insats_vid_missbruksproblem
https://academic.oup.com/alcalc/article/41/suppl_1/i26/135738
https://academic.oup.com/alcalc/article/41/suppl_1/i26/135738
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488376.2012.723976
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488376.2012.723976
https://journals-sagepub-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1177/0306624X08326910
https://journals-sagepub-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1177/0306624X08326910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16367976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16367976


29 

Johnson, B., Richert, T., & Svensson, B. (2017). Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kullberg, C. (2004). Work and Social Support: Social Workers’ Assessments of Male and 

Female Client’ Problems and Needs. Affilia, 19(2), 199–210. Hämtad den 27 januari 

2019 från 

https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=swepuboai:dalea.

du.se:1979&context=PC&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv&adaptor=Primo%20

Central&tab=Everything&query=any,contains,Work%20and%20social%20support:%

20Social%20Workers%E2%80%99%20Assessments%20of%20Male%20and%20Fem

ale%20Clients%E2%80%99%20Problems%20and%20Needs.&sortby=rank&offset=0 

Kullberg, C., & Brunnberg, E. (2007). Vinjetter som verktyg i studier av välfärdsstatens 

professioner: Exemplet social arbete. I E. Brunnberg, & E. Cedersund (Red.), 

Välfärdspolitik i praktiken: om perspektiv och metoder i forskning (s. 175–195). 

Uppsala: NSU press. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

Larsson, S. (2005) Kvalitativa metoder. I S. Larsson, J. Lilja, & K. Mannheimer (Red.), 

Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 91–128). Lund: Studentlitteratur.   

Mattsson, T. (2005). I viljan att göra det normala: en kritisk studie av genusperspektivet i 

missbrukarvården. Doktorsavhandling. Lund university, socialt arbete. Hämtad den 

27 januari 2019 från http://portal.research.lu.se/portal/files/5779758/26530.pdf 

Mattsson, T. (2015) Intersektionalitet i socialt arbete. Malmö: Gleerups Utbildning. 

Piuva, K., & Karlsson, L-B. (2012). Introduktion. I L.B., & Piuva. K. (Red.), Genusperspektiv i 

socialt arbete. (s. 17–54). Stockholm: Natur & Kultur. 

Sanders, J. (2018). The Sick Role: A Contemporary Analysis of Women, Alcoholism, and 

Gender Ideology. Alcoholism Treatment Quarterly, 36(1), 127–149. Hämtad den 27 

januari 2019 från https://www-tandfonline-

com.ep.bib.mdh.se/doi/full/10.1080/07347324.2017.1355225 

Socialstyrelsen. (2005). Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. 

Stockholm: Socialtjänsten. Hämtad den 5 mars 2019 från 

http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/402/1/Jamst_soc_tj.pdf 

Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: 

Socialtjänsten. Hämtad den 11 mars 2019 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-

10.pdf 

Socialstyrelsen. (u.å.). ASI-intervjun. Hämtad den 5 mars 2019 från 

https://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun 

https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=swepuboai:dalea.du.se:1979&context=PC&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Work%20and%20social%20support:%20Social%20Workers%E2%80%99%20Assessments%20of%20Male%20and%20Female%20Clients%E2%80%99%20Problems%20and%20Needs.&sortby=rank&offset=0
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=swepuboai:dalea.du.se:1979&context=PC&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Work%20and%20social%20support:%20Social%20Workers%E2%80%99%20Assessments%20of%20Male%20and%20Female%20Clients%E2%80%99%20Problems%20and%20Needs.&sortby=rank&offset=0
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=swepuboai:dalea.du.se:1979&context=PC&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Work%20and%20social%20support:%20Social%20Workers%E2%80%99%20Assessments%20of%20Male%20and%20Female%20Clients%E2%80%99%20Problems%20and%20Needs.&sortby=rank&offset=0
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=swepuboai:dalea.du.se:1979&context=PC&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Work%20and%20social%20support:%20Social%20Workers%E2%80%99%20Assessments%20of%20Male%20and%20Female%20Clients%E2%80%99%20Problems%20and%20Needs.&sortby=rank&offset=0
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=swepuboai:dalea.du.se:1979&context=PC&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Work%20and%20social%20support:%20Social%20Workers%E2%80%99%20Assessments%20of%20Male%20and%20Female%20Clients%E2%80%99%20Problems%20and%20Needs.&sortby=rank&offset=0
http://portal.research.lu.se/portal/files/5779758/26530.pdf
https://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/full/10.1080/07347324.2017.1355225
https://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/full/10.1080/07347324.2017.1355225
http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/402/1/Jamst_soc_tj.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun


30 

Wallander, L., & Blomqvist, J. (2005). Who “needs” compulsory care?: A factorial survey of 

Swedish social workers’ assessments of clients in relation to the Care of Abusers 

(Special Procisions) Act. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 22(1), 63–85. Hämtad 

den 27 januari 2019 från 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=who+needs+compulsory+c

are&SeriesKey=nada 

Wallander, L., & Blomqvist, J. (2008). Modeling ideal treatment recommendations: A 

factorial survey of Swedish social workers’ ideal recommendations of Inpatient or 

Outpatient treatment for problem substance users. Journal of Social Service 

Research, 35(1), 47–64. Hämtad den 13 februari 2019 från 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488370802477436?casa_token=f

niJXOoOdj4AAAAA:ql2iE2jH2NM6cZq0l1_ZTC5jllX_CpXKv-

UibfbPeyZsPhPVSfsVUvS2cS7kgJRKKAa-yMGzexk 

 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=who+needs+compulsory+care&SeriesKey=nada
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=who+needs+compulsory+care&SeriesKey=nada
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=who+needs+compulsory+care&SeriesKey=nada
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488370802477436?casa_token=fniJXOoOdj4AAAAA:ql2iE2jH2NM6cZq0l1_ZTC5jllX_CpXKv-UibfbPeyZsPhPVSfsVUvS2cS7kgJRKKAa-yMGzexk
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488370802477436?casa_token=fniJXOoOdj4AAAAA:ql2iE2jH2NM6cZq0l1_ZTC5jllX_CpXKv-UibfbPeyZsPhPVSfsVUvS2cS7kgJRKKAa-yMGzexk
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488370802477436?casa_token=fniJXOoOdj4AAAAA:ql2iE2jH2NM6cZq0l1_ZTC5jllX_CpXKv-UibfbPeyZsPhPVSfsVUvS2cS7kgJRKKAa-yMGzexk


 1  

BILAGA A INTERVJUGUIDE 

Några inledande frågor 

Hur länge har du arbetat med personer som har missbruks- och eller beroendeproblematik? 

Hur stor del av den tiden har inneburit myndighetsutövning? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag? 

Använder ni någon metod eller manual vid utredning? 

Vad anser du är ett missbruk? 

När anser du att ett bruk övergår till att vara ett missbruk? 

Vilken typ av klienter är vanligast? Män/kvinnor/ålder/klass/vilket typ av missbruk? 

Är det vanligare med regelbundna besök eller enstaka besök? 

Män/kvinnor/ålder/klass/vilket typ av missbruk? 

Hur kommer era klienter i kontakt med er?    

Vilka stödinsatser erbjuder ni? Finns tillfällen då dessa inte är tillräckliga?   

BEDÖMNING 

Tänk dig att personen är din klient på ditt nuvarande arbete och du ska nu utreda dennes 

behov av stöd. 

Boendesituation 

Beskriv några risk- och skyddsfaktorer du ser gällande personens boendesituation. 

Finns det något med boendesituationen som du skulle beakta extra i din bedömning? 

Hälsa 

Beskriv vad du tänker om att personen i fallet har psykisk ohälsa. 

Vad mer avseende personens hälsa är viktigt att beakta i utredningen? 

Arbete och försörjning 

Vilken roll anser du att arbete och ekonomi spelar för personens nuvarande situation? 

Kan arbete och ekonomi hjälpa till att förbättra personens situation? 

Familjesituation 

Hur skulle du beakta familjesituationen i din utredning? 

Är relationerna av betydelse för bedömning av eventuell insats för personen? I så fall, på 

vilket sätt? 
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Social situation 

På vilket sätt skulle du beskriva att det sociala sammanhanget påverkar personens situation? 

Finns det något som beaktas särskilt för din bedömning? 

Alkohol och narkotika 

Vilka konsekvenser skulle personens alkohol- och drogkonsumtion kunna orsaka? 

Vilka delar i alkohol- och drogkonsumtionen ser du som mest allvarliga? 

Några avslutande frågor 

Vilken insats anser du är mest lämplig för personen? 

Är det något mer du vill tillägga angående personens situation? Är det något vi inte frågat om 

som du ser som relevant? 

Vill du ha ett exemplar av rapporten när den färdigställts? Mejl? 
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BILAGA B VINJETT LOVISA 

Lovisa är 27 år gammal och kommer på tillkallat möte hos socialtjänsten efter att ha blivit 

omhändertagen enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person). Hon har blivit 

omhändertagen enligt LOB tre gånger de senaste sex månaderna, men det här är första 

gången hon kommer på tillkallat möte. 

Lovisa berättar under mötet att hon medicineras för depression och ångest, men att hon 

ibland på eget bevåg slutar med medicinen, då hon upplever sig bli känslomässigt avtrubbad 

av den. Eftersom ångesten blir extra hög när Lovisa inte tar sina mediciner brukar hon 

istället dricka alkohol för att dämpa den. Lovisa säger att med alkohol i kroppen kan hon 

känna saker som hon inte gör med medicinering. Dessutom klarar hon att vara i sociala 

situationer utan att det känns jobbigt. 

Lovisa har haft svårt att få och behålla en fast anställning, men har lyckats klara sig 

ekonomiskt med hjälp av olika ströjobb. Lovisa provade under en period att bo själv i en 

lägenhet som hennes föräldrar ordnade åt henne, men på grund av hennes mående 

fungerade det inte. Hon bor nu tillsammans med sina föräldrar på landsbygden. Lovisa har 

även en sexårig dotter som hon och dotterns pappa har delad vårdnad om. Dottern kommer 

till Lovisas föräldrar varannan helg och det fungerar för det mesta bra. Lovisa beskriver 

stunderna tillsammans med sin dotter som “bränslet för att orka lite till”. 

Lovisa berättar att hon förr kunde hålla sig på en bra nivå när hon drack, men att dessa 

tillfällen blivit färre det senaste halvåret. Nu när Lovisa dricker blir hon oftast alldeles för 

onykter och beter sig gränslöst. Hon har några kompisar som går ut på krogen i princip varje 

helg och tillsammans med dem har hon vid några tillfällen testat droger. Lovisa säger dock 

att det inte varit hennes grej. Utekvällarna slutar nästan alltid med minnesluckor för Lovisa. 

Det har hänt många gånger att hon vaknat upp hos någon som hon inte vet vem det är och 

inte minns hur hon tog sig dit. Ibland har hon bara virrat runt på stan eller somnat 

någonstans, eftersom hon inte hittat hem. Lovisa säger att det har gjort henne rädd. Lovisa 

har känt att det eskalerat det senaste halvåret och känner sig nu mottaglig för hjälp från 

socialtjänsten. Lovisa tror inte att hon är alkoholist, utan att det snarare är den psykiska 

ohälsan som är grunden till problemet. Lovisa undrar vad socialtjänsten kan bistå med för 

hjälp. 
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BILAGA C VINJETT LUKAS 

Lukas är 27 år gammal och kommer på tillkallat möte hos socialtjänsten efter att ha blivit 

omhändertagen enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person). Han har blivit 

omhändertagen enligt LOB tre gånger de senaste sex månaderna, men det här är första 

gången han kommer på tillkallat möte. 

Lukas berättar under mötet att han medicineras för depression och ångest, men att han 

ibland på eget bevåg slutar med medicinen då han upplever sig bli känslomässigt avtrubbad 

av den. Eftersom ångesten blir extra hög när Lukas inte tar sina mediciner brukar han istället 

dricka alkohol för att dämpa den. Lukas säger att med alkohol i kroppen kan han känna saker 

som han inte gör med medicinering. Dessutom klarar han att vara i sociala situationer utan 

att det känns jobbigt. 

Lukas har haft svårt att få och behålla en fast anställning, men har lyckats klara sig 

ekonomiskt med hjälp av olika ströjobb. Lukas provade under en period att bo själv i en 

lägenhet som hans föräldrar ordnade åt honom, men på grund av hans mående fungerade det 

inte. Han bor nu tillsammans med sina föräldrar på landsbygden. Lukas har även en sexårig 

dotter som han och dotterns mamma har delad vårdnad om. Dottern kommer till Lukas 

föräldrar varannan helg och det fungerar för det mesta bra. Lukas beskriver stunderna 

tillsammans med sin dotter som “bränslet för att orka lite till”. 

Lukas berättar att han förr kunde hålla sig på en bra nivå när han drack, men att dessa 

tillfällen blivit färre det senaste halvåret. Nu när Lukas dricker blir han oftast alldeles för 

onykter och beter sig gränslöst. Han har några kompisar som går ut på krogen i princip varje 

helg och tillsammans med dem har han vid några tillfällen testat droger. Lukas säger dock att 

det inte varit hans grej. Utekvällarna slutar nästan alltid med minnesluckor för Lukas. Det 

har hänt många gånger att han vaknat upp hos någon som han inte vet vem det är och inte 

minns hur han tog sig dit. Ibland har han bara virrat runt på stan eller somnat någonstans, 

eftersom han inte hittat hem. Lukas säger att det har gjort honom rädd. Lukas har känt att 

det eskalerat det senaste halvåret och känner sig nu mottaglig för hjälp från socialtjänsten. 

Lukas tror inte att han är alkoholist, utan att det snarare är den psykiska ohälsan som är 

grunden till problemet. Lukas undrar vad socialtjänsten kan bistå med för hjälp. 

  

 
 

 

 

 



 

 

BILAGA D MISSIVBREV 

Vi är två studenter som läser Socionomprogrammets sjätte termin på Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och det vi valt att studera är 

socialsekreterares bedömningar av klienter med missbruks- och/eller beroendeproblematik. 

För denna undersökning kommer datainsamlingen ske genom en vinjettstudie. Vinjetten 

består av en fiktiv livshistoria och efterföljs av en intervju där frågor ställs kring vinjetten. 

Respondenten kommer att kunna svara på frågorna genom att använda sig av sin 

yrkeserfarenhet. Studien syftar inte till att mäta kunskapsskillnader inom professionen. 

Intervjun kommer att ta max 60 minuter och vi är glada att ni vill delta. 

Vi vill även informera om de etiska forskningskraven vi efterföljer. Det första är 

informationskravet. Att delta i vår studie är frivilligt och ni kan avbryta er medverkan 

närsomhelst under studiens gång eller välja att inte svara på en fråga. Intervjun kommer att 

röra frågor där ni svarar utifrån er arbetslivserfarenhet. Andra kravet är samtyckeskravet 

vilket handlar om att ni måste samtycka till studien och till att materialet får användas i det 

slutgiltiga arbetet. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att allt material 

som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Er identitet kommer inte att kunna 

avläsas och uppgifterna kommer att användas i det slutgiltiga arbetet på ett sådant sätt att 

det ej kan härledas till er eller er arbetsplats. Insamlad data kommer enbart användas i 

studiesyfte för examensarbetet i kursen Examensarbete inom socialt arbete på 

Socionomprogrammet på Mälardalens högskola, helt enligt nyttjandekravet. Om så önskas 

går det självklart ta del av det arbetet när det är färdigt. 

Vid funderingar kan ni kontakta oss via mail eller telefon, se nedan. Tack på förhand! 

  

Vänliga hälsningar 

Joy Wadell 

joywadell@gmail.com 

Telefon: 073-929 98 92 

Karolin Svéda Alvin 

karolin.alvin@gmail.com 

Telefon: 070-416 88 02 

  

Handledare: Ciro Aparicio 

 



 

 

 

Bilaga E Blankett för etisk egengranskning 

 

Projekttitel: Examensarbete 

Studerande: Joy Wadell och Karolin Svéda Alvin  

Handledare: Ciro Aparicio 

 

  Ja Nej  Tveksamt 

1 Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i 

projektet/uppsatsen/rapporten? 

 X  

2 Deltar barn under 15 år, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga barn, personer med psykisk funktionsnedsättning 

eller personer i beroendeställning (inom institutionsvård, till 

forskaren i studien etc.)? 

 X  

3 Kommer information om studien lämnas till 

forskningspersonerna (vanligen genom missivbrev)? 

X   

4 Kommer informerat samtycke att inhämtas (skriftligt eller 

muntligt)?  

X   

5 Finns det samtycke från barnet och barnets föräldrar eller 

motsvarande vårdnadshavare om barn är under 15 år? 

   

6 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna negativt 

eller leda till skada? 

 X  

7 Kommer forskningspersonerna att informeras om att 

deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst? 

X   

8 Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen?  X  

 

Ort och datum: Eskilstuna, 2019-02-04  

Underskrift av studerande: Karolin Svéda Alvin och Joy Wadell 
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