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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är utforska vad socialsekreterare upplever vara hinder och 

tillgångar för och hos klienter som genomgår eftervård. Datainsamlingen gjordes via 

semistrukturerade intervjuer med en hermeneutisk och kvalitativ metodologisk 

utgångspunkt. Resultatet har tolkats utifrån ett punktuellt och relationellt perspektiv samt 

Governmentality-perspektivet, vilka båda är de teoretiska perspektiv som använts till 

uppsatsen. Urvalet innefattar sex socialsekreterare från fyra olika kommuner som alla 

intervjuades på sin arbetsplats. Resultatet visar på att även om det finns 

behandlingsinsatser att tillgå för klienter som är föremål för eftervård är en inre 

motivation från klienten och en god arbetsallians det som socialsekreterarna värderade 

högst. Ett annat resultat som uppkom i studien var upplevelsen av att det börjar bli ett 

större inflöde av klienter med samsjuklighet och att det råder en brist på 

boendemöjligheter för människor med missbruksproblematik. Slutsatsen av studien är att 

implementering av en Evidensbaserad praktik verkar ha fått genomslag för de 

socialsekreterare vi har varit i kontakt med då de verkar lägga stor vikt vid att använda 

klienten som kunskapskälla och att kunna upprätta en god arbetsallians mellan klient och 

professionell. 
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1  Inledning 

Robert Grahn (2017) har i sin studie presenterat att utav alla människor i Sverige som blir 

föremål för missbruksvård återfaller 2/3 av dessa i missbruksmönster inom ett år. Men 

Grahn visar också att de personer som får eftervård klarar sin nykterhet på ett bättre sätt 

och har en större chans att bibehålla sin nykterhet i ett långsiktigt perspektiv än de som 

inte deltar i eftervård. I en tidigare litteraturgenomgång kom vi fram till att eftervård är 

av vikt för klienter som vill bibehålla sin nykterhet. Vad som däremot kan räknas som 

eftervård är fortfarande osäkert och varför det är så få som verkar få adekvat eftervård 

förblir okänt (Grahn, 2017).  

 

De som fattar beslut om vem som får vilken eftervård är handläggare på socialtjänsten, 

som kommer kallas socialsekreterare i fortsättningen i denna text. Dessa har bland annat 

i uppdrag att hjälpa klienter med ekonomiskt stöd, hjälp till rätt vård samt den eftervård 

som Grahn (2017) visat vara så viktig. Den undersökning vi har genomfört bygger på den 

kunskap vi inhämtat under tidigare nämnda litteraturgenomgång och belyser 

socialsekreterarnas perspektiv på arbetet med klienter i eftervård eller i behov av 

eftervård. 

 

Förutom att vissa eftervårdsinsatser kan vara tids- och resurskrävande att genomföra finns 

det också andra utmaningar socialsekreterare kan stå inför när de ska möta en klient som 

är föremål för eftervård. Ett stort ansvar som ligger på socialsekreterare är att försöka 

matcha rätt insats till rätt klient, vilket kräver att den professionelle och klienten kan 

upprätta en god arbetsallians. Genom att ha en god relation mellan professionell och klient 

kan socialsekreteraren använda klienten som kunskapskälla för vilken eftervårdsinsats 

som verkar lämplig. Att använda klienten som kunskapskälla innebär att praktikern helt 

enkelt för en dialog med klienten om vad hen själv anser sig behöva för att uppnå en stabil 

nykterhet. Detta sätt att använda klienten som expert om sig själv kan dock bli 

problematiskt om den professionelle och klienten inte kan upprätta en god arbetsallians. 

Känner klienten att hen inte blir hörd finns det risk för motstånd från klientens sida, vilket 

kan påverka behandlingsresultatet (Oscarsson, 2009). 

 

Det har dock visat sig i tidigare forskning att bara hälften av de klienter som avslutat sin 

initiala behandling kontaktar eftervården och det är ännu färre än så som fullföljer hela 

vårdkedjan. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att eftervård sker under 

frivilligare former än den initiala behandlingsfasen (Manuel m.fl. 2017). 

 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är fungerande eftervård av vikt då den, om utfört på 

ett gynnsamt sätt, hjälper klienten på vägen tillbaka till ett nyktert leverne och en 

återintegrering i samhället. Cederlund & Berglund (2016) tar i sin bok upp begreppen 

inkluderad och exkluderad. De beskriver en människa som är exkluderad som någon som 

exempelvis har en livsstil som inte samstämmer med samhällets normer. Detta kan handla 

om människor som inte har eget boende, egen försörjning eller ordnad sysselsättning. Det 

kan också innefatta personliga relationer med exempelvis familj och vänner. Författarna 

menar dock att spännvidden på människor som är exkluderade kan vara stor. En människa 

som är inkluderad enligt författarna är en människa som lever ett liv enligt samhällets 

normer och har personliga relationer. För människor som levt i ett långvarigt missbruk är 

risken stor för att de lever exkluderade från det samhällsnormativa livet (Cederlund & 

Berglund, 2016). Fruktbara behandlingsinsatser i kombination med adekvata 
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eftervårdsinsatser bör således hjälpa människor att återintegreras i samhället igen och 

skapa eller återskapa viktiga relationer som stärker individens nätverk. På så sätt handlar 

eftervård till stor del, ur vårt perspektiv, om social inkludering. Att människor som har 

varit utanför stabila sociala nätverk ska återetableras och på så sätt förhoppningsvis också 

förbättra sin livssituation. 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

Eftervård: Enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 27§ skall  

“Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade 

vården, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för 

vård i annan form.” Vad denna vård består av är dock inte definierat. Enligt Ekendahl 

(2007a) kan eftervård ses som allt mellan regelbundna urinprov till stöd med att få en 

bostad. Vår definition av eftervård i denna uppsats innefattar insatser som ämnar att 

återintegrera människor i samhället. Dessa insatser tar sin början efter den initiala 

behandlingen har avslutats. 

 

Initial behandling: Behandling definieras av Socialstyrelsen (2005) som: ”Åtgärder som 

syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd”. Vi 

har valt att expandera begreppet till initial behandling och menar därigenom den vård som 

skett innan eftervården tar vid, t.ex vid behandlingshem eller på HVB-hem. Det avser 

således insatser för att personen ska bli nykter dvs inte ha droger eller alkohol i systemet. 

 

Klient: Person som är föremål för eftervårdsbehandling via Socialtjänsten.  

Socialstyrelsen (2013) definierar klient som “brukare som delvis med egen medverkan 

får stöd eller insats vid regelbundet återkommande möten med anställda inom 

socialtjänsten”. Detta sammanfaller väl med vår definition av klient. 

 

Nykterhet: DSM V definierar substansbrukssyndrom som “Ett problematiskt bruk av 

substans som leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller lidande” (American 

Psychiatric Association, 2013). Vår definition av nykterhet är således någon som inte 

lider av ett akut substansbrukssyndrom.  

  

Socialsekreterare/professionell: Jobbar på socialtjänsten och har en eftergymnasial 

utbildning såsom socionomutbildning eller likvärdigt. Denna grupp faller under det 

Brante (2009) kallar semiprofessioner d.v.s. yrken som ofta har sin verksamhet inom 

trygghets- och välfärdssektorn och har en universitetsutbildning. 

  

1.2 Bakgrund 

 I Sverige är det Socialtjänsten som ansvarar för att människor som lever i ett 

substansmissbruk ska få den vård de behöver för att kunna upprätta ett nyktert liv. Bland 

annat innebär det att: 

 

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 

hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården 

och noga bevaka att planen fullföljs. Kommunen ska ingå en 

överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer 

som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Om det är möjligt bör 

organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges 
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möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen (SoL 

2001:453 5 kap 9§). 

  

Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får 

bostad och arbete eller utbildning samt se till att han eller hon får personligt 

stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk (LVM 

1988:870 30§). 

 

För klienter med en samsjuklighet kan en samordnad individuell plan (SIP) vara lämplig. 

Samsjuklighet är ett tillstånd där klienten har flera olika problembilder, tex substansbruk 

i kombination med psykisk ohälsa. Klienten har således dubbla sjukdomsbilder.  I ett SIP-

möte träffas de olika aktörerna kring klienten inom kommun och landsting för att lägga 

upp en plan för hur klienten skall kunna komma framåt med sin vård. Enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap 7§ är syftet med planen att bland annat visa vilka 

insatser som behövs, vem som ansvarar för vilken insats och vem som har det 

övergripande ansvaret. En SIP kan inte göras utan klientens samtycke men kan, om det 

behövs, göras utan dennes deltagande. Klienten måste då vid tillfälle godkänna den plan 

som lagts upp. 

  

1.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer det aktuella kunskapsläget kring eftervård i Sverige att 

presenteras, en viss internationell utblick kommer också att ske för att nyansera synen 

på eftervård. 

 
1.3.1 Behandling och stödinsatser i eftervård 

I sin avhandling beskriver Grahn eftervård som de insatser som sker efter det att den 

initiala behandlingsinsatsen är avslutad (Grahn, 2017). Eftervård sker oftast i regi av 

lokala aktörer såsom kommun eller frivilliggrupper. Eftervård kan innefatta en rad olika 

insatser. Boendestöd, nykterhetskontroller och samtalskontakt som beskrivs av Ekendahl 

(2007a) är exempel på sådana som bedrivs regelbundet i Sverige. Motiverande Intervju 

(MI) är en samtalsmetod för att hjälpa klienten att komma till insikt med sin egen 

problematik och kunna hitta egna lösningar till dessa. Huvudfokus ligger alltså i 

förändringsarbete med utgångspunkt hos klienten. Behandlarens roll i denna metod är 

mer vägledande och främjande än rådgivande (Miller & Rollnick, 2013). 

 

Klienter kan också få ta del av behandlingsinsatser som i vissa fall har påbörjats under 

vistelsen på behandlingshemmet och fortgår under eftervården som exempelvis 12-

stegsprogrammet. Det finns också andra behandlingsmetoder som är riktade till individer 

som har uppnått en nykterhet, som Återfallsprevention (ÅP). 12-stegsprogrammet går ut 

på att klienten arbetar med sig själv i 12 olika steg där hen lär känna sig själv och arbeta 

med sina brister. Varje steg av de 12 stegen innehåller uppgifter och frågor klienten ska 

svara på, och varje steg är ett steg på vägen att acceptera sin situation som alkoholist och 

i denna acceptans uppnå en stabil nykterhet. ÅP har sin grund i kognitiv beteendeterapi 

(KBT) och syftar till att ge klienten redskap för att kunna hantera sitt alkohol/drogsug. 

Precis som 12-stegsprogrammet har klienter här hemuppgifter att utföra i samband med 

eftervårdsinsatsen men till skillnad från 12-steget pratar inte ÅP om att acceptera sin 

situation utan om att hantera den (Saxon & Wirbing, 2004; Bodin, 2006).  

  

Ett exempel på självhjälpsgrupper att tillgå för de individer som är motiverade till att 

stärka sitt nyktra leverne är Anonyma Alkoholister, förkortat AA, samt Anonyma 

Narkomaner, förkortat NA, som är nationellt och internationellt etablerade 
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självhjälpsgrupper. Dessa självhjälpsgrupper erbjuder gruppsamtal och vissa klienter kan 

också vid behov få hjälp genom individuella samtal. AA/NA följer 12-stegsprogrammets 

principer], där de sista stegen påpekar vikten av upprätthållen nykterhet och kontinuerligt 

arbete med sig själv (Bodin, 2006). 

 

För de klienter som inte har tillgång till en egen bostad finns det boendeinsatser att sätta 

in. Ett flertal rapporter och artiklar påpekar vikten av boende för klienten för att hjälpa 

denne att bli återinkluderad i samhället. (Manuel m.fl, 2017; EMCDDA, 2012; Ekendahl, 

2007a & 2007b). De nationella riktlinjerna har vissa rekommendationer kring hur man 

skall gå tillväga med boende (Socialstyrelsen, 2019). Rekommendationerna innefattar 

insatser som boendetrappa och vårdkedja där fokus ligger på att klienten behandlats och 

inte längre har ett aktivt missbruk innan denne kan erbjudas en bostad. Andra 

rekommendationer inkluderar bostad först. Ett initiativ som syftar till att öka 

boendestabiliteten hos klienten genom att först erbjuda dem en bostad och sedan erbjuda 

den hjälp som klienten behöver och vill ha utan krav på nykterhet. Har klienten redan en 

bostad kan boendestöd erbjudas där professionella kommer hem till klienten och hjälper 

denna med åtgärder som har med bostaden att göra för att försöka förhindra denne från 

att bli hemlös. 

 

Eftervård kan innebära en rad olika insatser beroende på vad klienten ifråga behöver och 

kan tänkas vilja ha från socialsekreteraren. För vissa klienter kan det tänkas vara viktigt 

med exempelvis arbetsmarknadsinsatser såsom Individual placement and support (IPS). 

Denna modell riktar sig till att hjälpa personer som har missbruksproblem men ändå är 

motiverade till att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetssättet är individanpassat 

för klienten och är tänkt att fortsätta så länge klienten är i behov av stödet. IPS som modell 

har visat sig vara effektiv för att återintegrera människor på arbetsmarknaden, detta 

arbetssätt innebär dock mycket jobb för socialsekreteraren som arbetar med denna typ av 

eftervård. IPS är rekommenderad som en 3: a i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd 

vid missbruk och beroende. Riktlinjerna innehåller rekommendationer, graderad på en 

skala från 1–10 om bedömningsinstrument, tester, och olika typer av behandlingar vid/för 

behandling av personer med beroendeproblematik. Rekommendationerna riktar sig 

primärt till beslutsfattare och professioner inom området där 1 är av högsta prioritet och 

10 är av lägsta prioritet. (Socialstyrelsen, 2019). 

 

1.3.2 Eftervårdsdeltagande och nykterhet 

Vanderplasschen m.fl. (2010) menar att återfallsrisken för människor som gått ur ett 

missbruk är särskilt hög de 24 första månaderna som nykter, särskilt stor är risken under 

de första 3–6 månaderna. Med detta i åtanke har Vanderplasschen m.fl. (2010) valt att 

undersöka eftervårdens effekt under en 33 månadsperiod, i denna studie har valet att 

inkludera självhjälpsgrupper såsom AA/NA till kategorin eftervård gjorts. Resultaten som 

framkom var att huruvida en människa väljer att delta i ett eftervårdsprogram eller inte 

efter sin initiala behandling beror på om individen har haft kontakt med någon form av 

eftervård tidigare. Även upplevelsen av eftervården vid dessa tillfällen spelar in. Studien 

visade att de människor som tidigare har varit deltagare i någon form av eftervård var mer 

troliga att börja delta i ett eftervårdsprogram efter sin behandling än de människor som 

aldrig har varit del av en sådan vårdinsats (Vanderplasschen m.fl., 2010). 

 

De fördelar Vanderplasschen m.fl. (2010) fann med eftervårdsdeltagande genom denna 

studie var att gruppen som undersöktes som deltagit i eftervård i betydligt lägre 

utsträckning än gruppen som inte deltagit i ett eftervårdsprogram fallit tillbaka i sina 

gamla missbrukande vanor. 33 månader efter den initiala behandlingen hade 28,9% i 
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eftervårdsgruppen haft en betydande nykter period kontra icke-eftervårdsgruppen där det 

var 17,8%. Redan vid mätningarna efter 8 månader efter behandling låg 

eftervårdsgruppen betydligt bättre till. Medlemmarna i eftervårdsgruppen ansåg också att 

deras hälsa förbättras under det första året som drogfri. Dock minskade antalet människor 

som påvisade förbättrad hälsa under kontrollen som ägde rum efter 16 månader samt efter 

33 månader.   

  

I likhet med Vanderplasschen m.fl. (2010) har Bahr m.fl. (2012) funnit samband mellan 

eftervårdsdeltagande och en ökad nykterhet. I en genomgång av ett flertal studier 

framkom ett samband mellan deltagande i terapigrupper och deltagarnas chanser att 

bibehålla sin nykterhet under den 5 årsperiod studierna pågick. Bahr m.fl. (2012) fann 

även att det fanns minskad risk för återfall och i en av studierna fanns även ett flertal som 

kunnat gå tillbaka till arbete. 

  

Ett annat resultat Vanderplasschen m.fl. (2010) kunde erhålla från studien var att 

medlemmarna i eftervårdsgruppen i högre utsträckning än gruppen som inte genomgått 

eftervård hade återknutit kontakten med sin familj, i detta fall menas föräldrar och syskon 

och alltså inte eventuell partner eller egna barn. Förutom detta hade medlemmarna i 

eftervårdsgruppen mer kontakt med vänner som inte använder droger under hela 33 

månadsperioden som studien ägde rum. En faktor gällande människors benägenhet att 

delta i eftervårdsgrupper var hur den initiala vårdinsatsen såg ut. Det visade sig då att det 

var fyra gånger mer troligt för människor som fått behandling genom ett behandlingshem 

att delta i eftervård än de som fått behandling på anstalter (Vanderplasschen m.fl., 2010). 

 

År 2005 startade Statens Institutionsstyrelse (SiS) ett projekt som hette Ett kontrakt för 

livet. Detta projekt syftade till att förbättra missbruksvården i Sverige både gällande 

samarbete mellan de institutioner som vårdar klienter enligt Lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM), så kallade LVM-institutioner, och kommun samt att 

stärka klienternas ställning och inflytande på behandlingsprocessen. Bakgrunden till 

varför projektet startade var den kraftiga ökningen av tungt narkotikamissbruk i Sverige 

på 1990-talet. År 2003 rapporterade Socialstyrelsen fyra grundläggande brister i 

missbruksvården, dessa innefattade:  

1.Bristande resurser för avgiftning i många av Sveriges kommuner 

2. Avsaknad av uppsökande verksamhet på många håll i landet 

3. För höga trösklar för att de mest utsatta människorna skulle få vård 

4. Brister i eftervården 

Projektet Ett kontrakt för livet genomfördes mellan 2005 och 2007 där målet var att 

förbättra långsiktiga vårdinsatser mot bakgrund av 27§ i LVM. 27§ i LVM stipulerar att 

så fort en klient bedöms redo skall denne beredas vård utanför LVM-hemmet för vård i 

annan form. En del av projektet var att vårdkedjan skulle innefatta insatser såsom 

boendeinsatser, psykosocialt stöd och insatser riktade till att hjälpa klienter med 

sysselsättning. Vårdplaneringen skulle göras i samråd med klienten och innefatta dennes 

aktuella livssituation, vilka vårdinsatser som skulle genomföras och vårdplanen skulle 

också innehålla en skriftlig överenskommelse mellan socialtjänst och klient. Resultatet 

av projektet var att deltagarna i lägre grad än de som inte deltog hade återfallit i missbruk 

6 månader efter deras LVM-vistelse. Det var också ett stort antal av de missbruksfria som 

hade boende och någon form av sysselsättning. Boende i detta projekt innefattade bland 

annat eget boende, fortsatt vård på familjehem och fortsatt vård på HVB-hem. Samtliga 
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deltagare i projektet hade en dokumenterad eftervårdsplan, det var dock knappt 60% som 

påbörjade sin eftervård. Av de klienter som deltog i eftervården var det 60% som höll sig 

helt missbruksfria under hela vårdinsatsen (Hajighasemi 2008).  
 

1.3.3 Hinder och tillgångar i eftervårdsdeltagande 

Manuel m.fl. (2017) genomförde intervjuer med 32 klienter i den initiala 

behandlingsfasen om vad de upplever vara hinder och tillgångar för sin 

eftervårdsbehandling. Några av de saker som nämns både som hinder och tillgång är 

bostad, utbildning och arbete. Framförallt bostad nämns som ett av de största hindren 

samtidigt som det är en av de största tillgångarna. Utan en bostad menar deltagarna att de 

kommer tvingas leva på gatan och kan på så sätt inte uppleva den stabilitet som det medför 

att ha en fast adress. Men även om de skulle få en bostad och kunna behålla den innebär 

det fortsatt en risk om den ligger i fel område, i undersökningen definierat som områden 

med hög kriminalitet och/eller missbruk, så kan även detta leda till återfall. Men 

deltagarna i studien är överens om att de hellre vill ha en egen bostad än att inte ha det. 

  

Ekendahl (2007a) lyfter också vikten av tillgång till bostad. I en intervju med en man på 

ett LVM-hem framkommer det att han inte har tillgång till tak över huvudet när han skrivs 

ut från LVM-vistelsen. Mannen menar att socialtjänsten borde hjälpa honom med tillgång 

till bostad, men han blir istället hänvisad till att bo på ett gruppboende istället för att ha 

en egen lägenhet. På gruppboendet måste mannen lämna urinprov vilket han upplever 

som kontrollerande över sitt privatliv. I en annan studie (Ekendahl 2007b) lämnar 

socialsekreterare perspektiv på detta. Socialsekreterarna förstår att klienterna behöver en 

egen bostad, dock hävdar de att gruppboende är mer effektivt för en bibehållen 

nykterhet.    

 

Andra aspekter som intresserade deltagarna i Manuel m.fl. (2017) studie var utbildning 

och arbete. Med ett arbete kommer finansiell stabilitet. Den rutin och de möjligheter det 

ger att förvärvsarbeta sågs som ett grundläggande behov och en nödvändig hörnsten i 

stabilt och nyktert liv. På liknande sätt sågs bristen av dessa som hinder för en stabil 

nykterhet. Utan utbildning begränsas möjligheterna till arbete och utan arbete infinner sig 

inte den stabilitet som kan motivera till fortsatt nykterhet. Den roll utbildning och arbete 

spelar för individen som vill uppnå en stabil nykterhet kan med andra ord ses som tudelad. 

Om individen upplever att hen klarar av de utmaningar arbete och utbildning innebär blir 

det en tillgång i form av en motivationsfaktor att ändra sin livsstil. Om det å andra sidan 

upplevs som ett skrämmande uppdrag kan det bli ett demoraliserande hinder på individens 

väg till stabil nykterhet (Manuel m.fl. 2017). 

 

1.3.4 Organisatoriska faktorer 

I en internationell rapport från 2012 om social återintegrering presenterade European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) tre huvudområden för att 

kunna hjälpa människor med missbruksproblematik och människor som har haft 

missbruksproblem tillbaka in i samhället. Dessa tre områden är bostad, utbildning och 

arbete. Dessa tre områden kallas för den sociala återintegreringens tre pelare. Att uppfylla 

dessa tre områden föreslås som grundläggande för att kunna återintegrera klienterna in i 

samhället. Dock innebär det ganska stor arbetsbörda för den organisation som ska utföra 

det. För att pelare bostad ska kunna uppfyllas krävs till exempel att kunna assistera med 

hyra eller att stå för en deposition. Vissa organisationer kanske måste hjälpa till att lösa 

en tillfällig/temporär bostad vid speciella tillfällen. Allt detta är både tids- och 

resurskrävande för organisationen då det innebär att mycket tid måste ägnas åt att 

kontakta hyresvärdar och övertyga dem om att ge klienterna en chans till egen bostad. 
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Samtidigt måste hyra eller deposition för bostaden garanteras och det är ett finansiellt 

riskspel om klienten skulle återfalla i missbruk (EMCDDA, 2012). 

  

Samtidigt som hjälp med bostad kan vara en stor tillgång för klientens bibehållna 

nykterhet och dennes återintegrering i samhället kan det vara svårt för organisationer att 

tillgodose klienter med detta behov. Att hjälpa klienter med boendeinsatser innebär en 

stor arbetsbelastning för de professionella som jobbar med klienterna och för många 

organisationer kan det bli en finansiell överbelastning att bistå med hyra/deposition för 

klienten. Manuel m.fl. (2017) rapporterar förutom de hinder och tillgångar som finns med 

boende som eftervårdsinsats de problem som kan uppstå med uppföljning efter det att 

klienten är utslussad från den initiala behandlingen. Klienterna säger själva att de gärna 

har någon form av uppföljning, men den blir ofta svår att genomföra i praktiken då de 

professionella varken har tid eller finansiellt stöd att genomföra dessa insatser. 

  

Manuel m.fl. (2017) rapporterar även vikten av jobb för en bibehållen nykterhet och 

lyckad social återintegrering för klienten. Dock menar många av klienterna att det finns 

begränsade möjligheter för dem att få ett avlönat arbete som kommer kunna ge den 

stabiliteten på grund av bland annat låg arbetsmoral och låg utbildningsnivå. EMCDDA 

(2012) har, som tidigare nämnts, både utbildning och arbete bland sina tre grundpelare 

för social återintegrering. Skillnaden här är att EMCDDA framför att för att få ett jobb 

behövs en relevant utbildning. Denna utbildning kan ordnas av tredje-parts organisationer 

eller hållas av huvudorganisationen för eftervårdsbehandlingen. Oavsett vem som 

anordnar utbildningen är den av vikt för att klienten ska kunna ta sig ut på jobbmarknaden. 

Även detta är ett resurs- och tidskrävande företag för organisationer att ge sig in i. 

  

För vissa klienter krävs ganska lång och även ibland grundläggande utbildning innan de 

kan komma in på den specialiserade utbildningen vilken kan göra klienten mer 

anställningsbar. En sådan insats kräver att organisationen har tillgång till lärare inom en 

rad olika ämnen eller kontakt med andra organisationer som har den tillgången. Här 

behövs även kunna garantera klientens närvaro och deltagande i de utbildningar som 

tillhandahålls (EMCDDA, 2012). 

  

Vad socialsekreterarna menar är problematiskt med eftervård, ur en organisatorisk 

synvinkel, är att eftervård är kostsamt då den måste anpassas efter klienten till viss eller 

stor del. Det fanns även de som menade att behandlingen borde vara nog och eftervård 

helt skulle slopas. En tanke som framfördes var att eftervården kunde 

kostnadseffektiviseras genom standardisering, vilket skulle medföra begränsningar i 

individanpassningen. Detta skulle underlätta den kostnad och det merarbete som det blir 

att försöka hitta rätt vård för rätt person och istället få alla att gå igenom samma mall emot 

samma mål, ett nyktert leverne (Ekendahl 2007b). 

  

1.3.5 Mötet mellan klient och professionell 

Ekendahl (2007a) lägger fram ett klientperspektiv på eftervården som kopplas på efter 

det att klienterna varit på LVM-hem för alkoholmissbruk. Enligt de klienter som 

intervjuats är den eftervård som erbjuds efter avslutad tvångsvård (SFS1988:870) oftast 

inte mer än nykterhetskontroller av utandnings- och urinprov. Detta är inte vad klienterna 

förväntat sig och de känner oftare att deras integritet kränks snarare än att de hjälps 

bibehålla ett nyktert leverne. Vissa klienter menar att det inte finns någon eftervård 

överhuvudtaget och de klienter som då egentligen skulle vilja ha insatser som hjälper dem 

att bibehålla ett nyktert leverne känner att de blir utan sådana. Andra klienter anser att 

Socialtjänsten inte skall inkräkta på deras privatliv genom nykterhetskontroller och menar 
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att socialsekreterarna bara vill utöva kontroll på klienterna. Eftersom att många klienter 

inte tycker att eftervård ger fruktbara resultat bryr sig många inte om att uppsöka eftervård 

överhuvudtaget. Många klienter yttrar också att de inte vill sluta dricka alkohol helt 

medan socialsekreterarna vill att de helt ska avstå, här uppstår då en intressekonflikt 

gällande vad eftervården ska utmynna i. Sammantaget av rapporten framgår det att för de 

klienter som vill sluta dricka helt kan eftervård fungera som ett stöd på vägen till en 

hållbar nykterhet, om adekvata insatser erbjuds. För de klienter som inte är intresserade 

av att sluta dricka helt ses eftervård som en onödig kontroll och ett intrång i deras 

privatliv.  

  

Socialsekreterarnas syn på eftervård för liknande klienter är ganska samstämmig. Om 

klienten är motiverad till förändring kommer eftervården att fungera på ett mycket bättre 

sätt än om klienten känner sig tvingad in i vård. Däremot ger de andra perspektiv på vad 

eftervård är och hur den ska kunna genomföras och lyckas på bästa sätt (Ekendahl 2007b). 

Eftervård definieras i de intervjuerna som i denna uppsats, som all vård som sker efter en 

initial behandlingsinsats. Den initiala behandlingsinsatsen är tänkt att få klienterna att bli 

nyktra och förbereda dem för att komma hem till gamla miljöer med de risker som det 

innebär för ett potentiellt återfall. Eftervården syftar till att hjälpa och motivera klienten 

till att vara nykter och fortsatt nykter. Motivation var också en faktor som spelade in på 

klientens upplevda förmåga att klara av eftervårdsprogrammen. Om motivationen till 

förändring brister, brister det även i resultatet av vården. Socialsekreterarna menade att 

många av klienterna var psykiskt och fysiskt utbrända när de kom tillbaka efter LVM-

vård. De skulle behöva ha något stabilt att komma tillbaka till men har inte det då deras 

relationer till nyktra vänner och familj oftast är förstörda av långvarigt substansmissbruk 

(Ekendahl 2007b). 

  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för professionellas erfarenheter av vilka 

faktorer som stödjer respektive hindrar eftervård och återintegrering i samhället för vuxna 

personer med missbruksproblem. Detta syfte kommer att undersökas genom följande 

frågeställningar: 

1. Hur beskriver socialsekreterarna arbetet med eftervård? 

2. Vad anser de vara klienternas hinder respektive tillgångar på vägen till att 

återinkluderas i samhället?  

3. Hur upplever socialsekreterarna sin egen yrkesroll och vad de kan göra för att 

stötta klienter som är föremål för eftervård? 

 

2 Metod  
Studiens syfte var att få ökad förståelse om professionellas erfarenheter av vilka faktorer 

som stödjer respektive hindrar eftervård och återintegrering i samhället för vuxna 

personer med missbruksproblem. Det blev således logiskt att använda sig av en kvalitativ 

ansats. Detta eftersom att den kvalitativa metoden till skillnad från den kvantitativa riktar 

sig till att uppnå en förståelse om hur individer uppfattar och tolkar verkligheten omkring 

dem. Genom att använda sig av en kvalitativ metod finns det också fördelar i form av att 

man inte behöver ha en formulerad hypotes redan innan insamlingen av data sker. 

Teoribildningen som sker i denna uppsats blir därför av ett induktivt arbetssätt då de 

resultat som erhålls vid datainsamlingen resulterar i en teori snarare än att man har en 

formulerad teori som sedan prövas. Eftersom att en färdigformulerad teori inte behövs 
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redan vid datainsamlingen bör det ge möjlighet till en större frihet med hur 

datainsamlingen sker (Bryman, 2011). 

 

Den data som erhölls av intervjuerna baseras på personliga erfarenheter snarare än 

statistiska fakta. Det blev därför problematiskt att just hantera informationen som fakta 

(Eriksson, 2018). Det hermeneutiska perspektivet syftar till att uppnå förståelse av 

människors erfarenheter och upplevelser, för att sedan tolkas ur olika perspektiv och 

återigen försöka uppnå en fördjupad förståelse av dessa erfarenheter. 

Tolkningsmöjligheterna för den data som insamlats kan ses som oändlig men bestäms av 

vår förförståelse för ämnet och vårt valda perspektiv. Eftersom att uppsatsen bygger på 

andra människors upplevelser blir det där av omöjligt för oss att använda oss av 

informationen utan att själva tolka det som sägs (Bryman, 2011; Thurén, 2007). Det som 

tolkades i datan var den underliggande meningen i det som sades. Vissa analysmetoder 

tolkar diskursen, dvs ordföljd och språk (Kvale & Brinkmann, 2014) medan det 

hermeneutiska försöker komma fram till vad dessa upplevelser innebär för personen. 

 

2.1 Urval och datainsamling 
Urvalet för undersökningen var målinriktat eftersom att det krävdes socialsekreterare som 

arbetar med eftervård för vuxna med missbruksproblematik för att kunna undersöka 

frågeställningen. Vi hade kunnat välja att intervjua ett antal andra yrkesgrupper såsom 

behandlingshemspersonal eller terapeuter som arbetar i öppenvårdsregi. Valet att 

undersöka just socialsekreterare gjordes eftersom att vi ville intervjua yrkesgruppen som 

beslutar om vilka eftervårdsinsatser klienterna som är föremål för eftervård får (Bryman, 

2011). 

 

För att kunna genomföra intervjuer med de professionella krävdes det ett antal 

förberedelser. En intervjuguide med teman som är relevanta för att besvara 

frågeställningen gjordes innan det att intervjuerna kunde genomföras. Två av de sex 

intervjupersoner vi har intervjuat kom vi i kontakt med genom tips och direktnummer 

från personliga kontakter. De övriga fyra intervjupersonerna kom vi i kontakt med genom 

att maila ansvarig avdelning i respektive kommun vi har varit i kontakt med. Mailet 

innehöll en kort presentation om vår utbildning och ett missiv (se bilaga A) som 

klargjorde uppsatsens syfte och undersökningsdesign. Missivet klargjorde också de fyra 

etiska kraven; Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande så att 

intervjupersonerna förhoppningsvis inte skulle ha några frågetecken beträffande dessa 

aspekter. Totalt var vi i kontakt med sex avdelningar för vuxna med missbruksproblem i 

sex olika kommuner. Samtliga avdelningar svarade på vårt första mail men två av dessa 

slutade svara efter det att den första kontakten togs. Våra intervjuer genomfördes således 

i fyra olika kommuner där samtliga intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons 

arbetsplats (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

En semistrukturerad intervju är en kvalitativ intervju där vi som forskare har valt ett antal 

teman som skall undersökas. Dessa görs till en intervjuguide (se bilaga B) med förslag på 

frågor som rör de valda teman som skall efterforskas men begränsas inte till endast dessa 

frågor. Vi som intervjuare har således möjlighet att fylla på med frågor som kanske inte 

direkt rör de valda teman men som kan leda till diskussioner med intervjupersonen som i 

sin tur kan leda till oväntade svar. En fördel med att använda sig av en intervjuguide är 

att det ger intervjupersonen stort utrymme att svara på frågorna med sina egna ord, 

frågorna som ställs behöver inte heller följa en bestämd ordning (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 



  
 

10 

Att genomföra intervjuer på detta sätt innebär stor frihet för både intervjupersoner och 

intervjuare då intervjuprocessen är flexibel. Talar intervjupersonen om något intressant 

har vi som intervjuare friheten att ”följa med” och utforska vad intervjupersonen har att 

säga. För syftet med denna uppsats är en semistrukturerad intervju således att föredra då 

syftet är att undersöka människors upplevelser och tankar kring det valda ämnet. Att 

använda sig av en strukturerad intervju innebär inte samma flexibilitet och frihet att 

utforska intervjupersonernas reflektioner då man är bunden till fasta svarsalternativ 

(Bryman, 2011). 

 

2.2 Databearbetning och analys 
Fem intervjuer, varav en gruppintervju med två deltagare genomfördes. Samtliga 

intervjuer spelades in efter det att intervjupersonerna lämnat sitt samtycke till detta. Alla 

intervjuerna transkriberades sedan för att kunna möjliggöra en analys och tolkning av 

datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkriberingarna genomförde vi enskilt då 

det krävdes ett tyst rum för att vi skulle kunna höra vad våra intervjupersoner sa utan att 

bli störda av ljud i omgivningen omkring oss. Samtliga transkriberingar började vi arbeta 

med samma dag som intervjun hade genomförts för att vi skulle ha upplevelsen färskt i 

minnet när vi översatte intervjun från tal till text. Under transkriberingarna av intervjuerna 

städade vi också upp i citaten vilket bland annat innefattade att vi tog bort dialektala 

uttryck, felsägningar och där det behövdes, la till ord för lättare förstå texten. Alla 

personuppgifter såsom namn på personer, kommuner eller avdelningar utelämnades 

också från transkriberingarna för att samtliga intervjupersoner skulle förbli anonyma. När 

alla transkriberingarna var färdiga satt vi gemensamt och kodade upp intervjuerna efter 

relevanta teman då vi ansåg att en tematisk analys bäst skulle passa vår studie. Några 

exempel på centrala teman som vi valde att koda intervjuerna efter var: hur arbetet med 

eftervård kan se ut, hinder för klienten på dennes väg till nykterhet och socialsekreterarnas 

arbete med klienten. Transkriberingarna tolkades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

Detta för att söka uppnå en förståelse för den data som insamlats samt att jämföra 

upplevelserna mot varandra för att bilda en uppfattning om betydelsen av eftervård 

(Bryman, 2011).  
 

Eftersom vi gjorde valet att utgå från en tematisk analys låg intresset för oss i vad våra 

intervjupersoner sa och inte i hur de sa det. Det krävdes flera omläsningar av samtliga 

transkriberingar för att verkligen kunna identifiera teman och vi resonerade mycket med 

varandra fram och tillbaka för att se till att vi tolkade innehållet i texten på samma sätt 

(Bryman, 2011). Vi valde att analysera transkriberingarna utifrån två teoretiska 

utgångspunkter för att försöka nå en djupare tolkning av vad som sades under 

intervjuerna. Moira von Wrights punktuella och relationella perspektiv användes för att 

undersöka hur de professionella bemötte sina klienter och hur deras attityder kring 

missbruksproblem och eftervård såg ut. Michel Foucaults Governmentality användes för 

att undersöka hur den medvetna eller omedvetna styrningen av klienten mot att bli 

återinkluderad i samhällets normer kan se ut. De teoretiska utgångspunkterna är mer 

utförligt beskrivna under 3.1.1 och 3.1.2.  

 

2.3 Kvalitetskriterier 
För att undersökningen skulle hålla en hög standard fanns en del kvalitetskriterier att ta i 

beaktande. I kvantitativa undersökningar är det av värde att hålla en hög grad av 

reliabilitet bl.a. i form av stabilitet för att kunna upprepa en undersökning vid ett annat 

tillfälle och kunna vänta sig samma resultat som den första undersökningen mynnade ut 

i. Till skillnad från kvantitativa undersökningar går det inte i en kvalitativ intervjustudie 

att genomföra samma studie vid ett annat tillfälle och reproducera resultatet den första 
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studien producerade. Bland annat för att kvalitativa studier har en lägre grad av struktur 

än kvantitativa studier, och för att intervjupersoner i en kvalitativ intervjustudie har större 

frihet att svara med egna ord. Det finns således inga standardiserade intervjuformulär som 

kan återanvändas vid reproduktion.  Men för att ändå försäkra sig om att vi håller en god 

kvalitet som kvalitativ forskare finns det ändå vissa kriterier som är viktigt att ta i 

beaktande (Bryman, 2011). 

 

I kvalitativa studier talar man om äkthet och tillförlitlighet som kvalitetskriterium. Äkthet 

handlar om att ge en rättvis bild av det som undersökts. Tillförlitlighet utgör i sig fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdighet innebär att de resultat vi har erhållit under intervjuerna 

rapporteras på ett sätt som stämmer överens med den sociala verklighet våra 

intervjupersoner uppfattar. Eftersom kvalitativa studier är svåra att genomföra vid ett 

annat tillfälle handlar överförbarhet här om att förse läsaren med rika beskrivningar av 

den miljö som studerats. Rika beskrivningar innebär att forskaren redovisar en fyllig 

beskrivning av den miljö och kultur intervjupersonerna befinner sig i. Pålitlighet i 

kvalitativ forskning är motsvarighet till reliabilitet i kvantitativ forskning, det innebär att 

vi som forskare har redovisat alla steg i forskningsprocessen på ett tillgängligt vis. Detta 

innefattar problemformulering, val av undersökningspersoner osv (Bryman, 2011). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det ska vara uppenbart för läsaren att vi 

som forskare inte har låtit varken personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

varken utförandet eller slutsatserna av processen. Att leva upp till de kvalitetskriterier 

som presenterats ovan innebar för oss att vi har redovisat varje steg i forskningsprocessen 

så att den är tillgänglig för läsare av uppsatsen. Vi har varit noggranna med att ge rika 

beskrivningar av den miljö vi har tagit del av under intervjuerna och inte på något sätt 

försökt manipulera resultaten för att bättre svara på vår frågeställning.  Efter det att varje 

intervju hade genomförts frågade vi varje intervjuperson på plats om det var något hen 

glömt säga under intervjun som hen uppfattade som viktigt eller om det kände sig nöjda 

med de svar de försett oss med. Och på så sätt beaktat kvalitetskriterierna som presenterats 

ovan.  

 

2.4 Etiska överväganden 
Valet att intervjua socialsekreterare istället för klienter föll på de begränsningar som sätts 

på oss som studenter då vi inte hade valmöjligheten att genomföra studien ur ett 

klientperspektiv. Samtliga av våra intervjupersoner anonymiserades när vi transkriberade 

intervjuerna så att potentiella läsare av uppsatsen inte vet vilka personer vi har intervjuat. 

Transkriberingarna har också förvarats på ett sådant sätt att endast vi som forskare har 

haft tillgång till dem under studiens gång och på så sätt uppfyllt konfidentialitetskravet. 

Eftersom valet att intervjua personer med missbruksproblem inte fanns försvinner således 

flera etiska aspekter som annars kunde varit problematiska (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intrång i privatlivet är ett problem som skulle kunnat uppstå. Men eftersom 

undersökningens syfte var att undersöka arbetsförhållanden blev risken för intrång i 

privatlivet minimal. Informationskravet innebar att vi som intervjuare informerade 

intervjupersonerna om uppsatsens syfte och om att deras deltagande i studien var frivilligt 

och att de hade rätt att hoppa av om de så önskade (Bryman, 2011).  

De informerades också om vilka moment som ingick i studien. Vi informerade 

intervjupersonerna om samtyckeskravet genom att påtala intervjupersonernas 

självbestämmande över deras medverkan i studien. Konfidentialitetskravet uppfyllde vi 

genom att klargöra för våra intervjupersoner att vi ser till att deras personuppgifter inte 

läcker ut till allmänheten. Exempelvis genom att anonymisera alla intervjupersoners 
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identiteter i text så att ingen som läser uppsatsen kan spåra våra utsagor till 

intervjupersonerna. Vi informerade också våra intervjupersoner om att de uppgifter vi 

samlat in endast kom att användas till vårt forskningsändamål, nämligen denna uppsats. 

På så sätt klargjordes också nyttjandekravet för våra intervjupersoner (Bryman, 2011).  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Vi valde två perspektiv för att kunna analysera två olika aspekter av arbetet med klienter 

i eftervård. Moira von Wrights (2012) punktuella och relationella perspektiv för att belysa 

hur socialsekreterarna ser på arbetet med klienten och Michel Foucaults (1991). 

Governmentality för att belysa den styrning som medvetet eller omedvetet sker av 

klienten. I följande stycke kommer vi redogöra för dessa perspektiv. 

 

3.1 Punktuellt och relationellt perspektiv 

George Herbert Mead var en socialfilosof som forskade på människans roll i samhället 

och utvecklandet av jaget. Han betonar att människan är en social varelse som skapar sig 

själv i relation till andra och i interaktion till andra. Herbert Blumer (1969) har studerat 

och definierat symbolisk interaktionism, med grund i Meads teorier, i följande tre teser: 

 

1. Människor handlar i förhållande till den innebörd som situationen har för dem. 

2. Situationens innebörd härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktion 

människan har med sina medmänniskor. 

3. Denna innebörd hanteras i och modifieras genom en tolkningsprocess som 

individen använder när hen hanterar de situationer hen stöter på (Översättning 

Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Ur dessa teser kan vi utläsa att vi hanterar situationer som vi förstår dem och vi förstår 

dem i hur vi interagerar med andra. Människan behöver således social interaktion för att 

för förstå sin situation och för att kunna hantera de situationer hen befinner sig i. Ekberg 

(2010) beskriver det som att kärnan i symbolisk interaktionism är att människan är en 

social varelse och utvecklas i interaktion med andra. 

 

von Wright (2012) har med grunden i Meads symboliska interaktionism formulerat två 

pedagogiska perspektiv för att förstå människan, det punktuella perspektivet och det 

relationella perspektivet. Enligt det punktuella perspektivet förstås människors 

egenskaper och förmågor som förankrade i individen och kan alltså förstås utan ett socialt 

sammanhang. Det betyder dock inte att det punktuella perspektivet inte alls intresserar sig 

för människors handlande, tonvikten ligger dock på människors inneboende förmågor och 

egenskaper (Ekberg, 2010). När pedagoger utgår från ett punktuellt perspektiv för att 

förstå människor intresserar man sig främst för bestämda delar av människan. Det kan 

exempelvis handla om att en pedagog ska hjälpa en elev som har läs- och skrivsvårigheter, 

det punktuella perspektivet intresserar sig här för just läs- och skrivförmågan och inte hur 

elevens situation i klassrummet ser ut. Med andra ord identifierar det punktuella 

perspektivet brister och formulerar utvecklingsmöjligheter, som i exemplet eleven har 

problem med att läsa. Mer tid läggs då på läsövningar (von Wright, 2002). Eftersom att 

det punktuella perspektivet intresserar sig för människors inneboende förmågor och 

egenskaper utan behovet av en social kontext kan åtgärder för människor i behov av hjälp 

utan att människan i fråga närvarar analyseras. I praktiken innebär detta exempelvis att 

en lärare kan besluta att en elev behöver stödundervisning i läsning utan att diskutera 

åtgärden med eleven det berör (von Wright, 2002). 
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Det relationella perspektivet riktar, till skillnad från det punktuella perspektivet, sig till 

att förstå människors behov som unika fenomen snarare än händelser/beteenden som är 

knutna till individer. Varje situation som uppstår blir således unik och öppnar upp för 

kommunikation mellan pedagog och klient. Det relationella perspektivet betraktar inte 

människan som en isolerad varelse utan menar att människan förstås i relation till 

sammanhanget hon befinner sig i. Eftersom människor formas i det sociala samspelet går 

det inte heller att fastställa exakt vem en människa är då detta kan komma att förändras 

beroende på den sociala kontexten. Den punktuella utgångspunkten att läs- och 

skrivsvårigheter beror på just bristande läs- och skrivförmåga är alltså inte gångbart om 

man som pedagog utgår från ett relationellt perspektiv. Här måste pedagogen öppna upp 

för samtal med klienten för att förstå individens behov i den givna situationen. Klientens 

läs- och skrivförmåga kanske här påverkas av hur situationen i klassrummet ser ut, en 

möjlig lösning för klienten skulle här kunna vara att pedagogen och klienten kan sitta 

ensamma och jobba istället för i klassrummet. Det relationella perspektivet bygger på 

delaktighet mellan professionell och klient. För den professionelle innebär det att det 

finns ett stort krav på förmågan att kunna växla mellan sitt eget och klientens perspektiv, 

en så kallad dialektisk process (von Wright, 2002). 

 

För en socialsekreterare kan dessa två olika perspektiv innebära olika förhållningssätt till 

potentiella klienter. Om socialsekreteraren arbetar utifrån ett punktuellt perspektiv kan det 

innebära att den professionella fokuserar på bestämda delar av problematiken klienten har 

istället för att se till klientens helhet i den givna sociala kontexten. Om den professionelle 

istället arbetar utifrån ett relationellt perspektiv förstås klienten i sin sociala kontext och 

hens behov ses som unika (von Wright, 2002). 

  

Ett punktuellt perspektiv fokuserar på att behandla problem snarare än en social situation, 

även om en social situation skulle kunna klassas som ett problem. Fokus ligger då snarare 

på att tillgodose klientens omedelbara behov. Ett exempel på ett punktuellt behov kan då 

vara att en klient har alkoholproblem och vill sluta dricka, om klienten med 

socialsekreterarens hjälp slutar dricka är det punktuella behovet tillgodosett. Om 

socialsekreteraren istället jobbar relationellt faller intresset mer på att förstå i vilken 

social kontext personen konsumerar alkohol på ett problematiskt vis. Socialsekreteraren 

och klienten kommer genom meningsfulla samtal komma fram till ett gemensamt beslut 

om hur klienten ska hantera sina dryckesvanor. Socialsekreteraren sitter i denna situation 

inte på svaren själv utan lösningen uppstår i samförstånd mellan klient och professionell, 

klienten blir således delaktig i lösningen på problemet (von Wright, 2002). 

  

För vårt valda forskningsproblem skulle det vara gynnsamt att undersöka huruvida 

socialsekreterare utgår ifrån ett relationellt eller ett punktuellt perspektiv och vilka 

konsekvenser det skulle kunna innebära för klienterna i praktiken. Det finns en möjlighet 

att socialsekreterare väljer vitt skilda insatser för klienterna beroende på vilket perspektiv 

de utgår ifrån. Att erhålla kunskap om hur relationen mellan professionell och klient kan 

påverka utformningen av behandlingsinsatsen blir då mycket värdefull information för de 

som arbetar inom det aktuella fältet. 

  

I en socialpedagogisk praktik blir dessa perspektiv lika viktiga som för socialsekreteraren. 

Behandlar socialpedagogen punktuella problem eller jobbar hen relationellt och jobbar 

med hela människans situation? Båda perspektiven behövs tas i beaktande vid en 

behandling och eftervårdsbehandling. Initialt kan ett punktuellt perspektiv vara till gagn 

för klienten och de omedelbara (punktuella) problemen behandlas. När dessa behov är 
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tillgodosedda behövs ett mer relationellt synsätt och klientens sociala behov behöver 

tillgodoses och, om nödvändigt, åtgärdas (Cederlund & Berglund, 2016). 

  

3.2 Governmentality 

Den franske filosofen och idéhistorikern Foucault lanserade under en föreläsning som 

publicerades i text på engelska 1991 begreppet “Governmentality”. Begreppet 

Governmentality står å ena sidan för styrning (“Govern”) och andra för inställning 

(“Mentality”). Foucault kopplar begreppet Governmentality till hur samhället utövar 

makt över samhällsmedborgarna och hur de styrs till att följa normativa beteenden som 

staten har bedömt acceptabla (Foucault, 1991). Det finns olika sätt för staten att utöva 

makt på samhällsmedborgarna, å ena sidan finns det s.k. “direktutövning” via insatser 

såsom “våldsinsatser” i form av polis eller militär. Det finns också passiva insatser som 

genomförs via samhällsinstitutioner t.ex. Socialtjänsten (Pasquino, 1991). 

Kunskapsstyrning kan ses som ett exempel på sådana insatser (Alm, 2015). Staten 

utvecklar riktlinjer och rekommendationer som skall implementeras via landets 

samhällsinstitutioner och ska på så sätt forma medborgarna och samhället. Statens mål ur 

det här synsättet är sålunda att alla medborgare ska vara deltagande och bidragande till 

samhället. Vid avsteg från denna norm blir staten en disciplinerande makt som 

tillrättavisar och straffar medborgarnas oförmåga att följa rådande samhällsnormer 

(Foucault, 1991). 

  

Ekberg har i sin avhandling “Dom kallar oss värstingar” applicerat några av Foucaults 

tankar på samtida svenska samhällsinstitutioner. Ekberg menar att styrning utifrån ett 

Governmentality-perspektivet syftar till att använda sig av olika taktiker i form av 

praktiska kunskapsformer och andra tekniker för att fostra individer i en viss riktning 

(Ekberg, 2010).  Straff i det moderna samhället skiljer sig något från de straff som 

Foucault beskriver. Istället för kroppslig bestraffning, även om dessa fortfarande är 

närvarande i samhället som tex fängelsestraff, är straff i Sverige idag mer av en 

pedagogisk typ som syftar till att omforma individens tankar via kunskap och applikation 

istället för smärta (Ekberg, 2010; Foucault 1991). 

  

Ett sätt för det moderna Sverige att utöva kontroll på sin befolkning är att via 

socialtjänsten utföra myndighetsutövning på människor som inte lever som normativa 

samhällsmedborgare. Socialtjänstens arbete kan dock ses som tudelat, å ena sidan 

placerar Socialtjänsten individer som bryter mot samhällsnormer på olika former av 

institutioner borta från normativa samhällsmedborgare. Å andra sidan arbetar 

Socialtjänsten också med att rehabilitera individer med normbrytande beteende så att de 

kan återintegreras i samhället som goda samhällsmedborgare (SFS 2001:453; SFS 

1988:870). Den svenska socialtjänsten arbetar alltså inte bara med kontroll och straff utan 

det finns behandlande och preventiva insatser i arbetet som utförs. På så sätt skiljer sig 

Socialtjänsten från den totalitära stat Foucault beskriver i sin föreläsning (Foucault, 

1991).  

 

Att undersöka eftervårdsinsatser utifrån ett övergripande perspektiv som behandlar 

samhällsstyrning skulle kunna resultera i värdefulla insikter om huruvida 

socialsekreterare behandlar sina klienter utifrån en samhällskänsla eller en genuin omsorg 

för klienten. Om socialsekreteraren behandlar klienterna utifrån en samhällskänsla skulle 

det resultera i hårdare styrning mer inriktad på disciplinering och bestraffning än 

behandling och återintegrering. Om denna styrning inte är så närvarande skulle 

återintegreringen potentiellt sakna den pedagogiska grund som behövs för att klienten 
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skall kunna bli den deltagande samhällsmedborgare som stipuleras enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

  

Governmentality innebär i en socialpedagogisk praktik att socialsekreterare som arbetar 

med eftervård har en dubbel roll i sitt arbete. Socialsekreteraren har dels som uppgift att 

disciplinera och styra individer som gjort avtramp från lagstadgade normer, samtidigt som 

hen måste se individen och dennes bästa. Valet av insatser för individen måste därför vara 

väl avvägda för att ge bästa möjliga resultat utifrån dessa två utgångspunkter. Om 

socialsekreteraren arbetar främst med styrning och disciplinering kanske processen att 

återintegrera samhällsmedborgaren blir lång och utdragen då man frångår individuella 

behov för att ge utrymme för bestraffning. Om socialsekreterare istället har en mer 

behandlande ansats i motsats till den kontrollerande blir resultaten sannolikt annorlunda. 

En möjlig fördel skulle kunna vara att individen som är föremål för socialsekreterarens 

insatser i högre grad återintegreras i samhället än de individer som i högre utsträckning 

styrs. En konsekvens som skulle kunna uppstå med dessa individer är dock att de kan vara 

mer benägna att begå brott i framtiden då de inte har blivit lika hårt disciplinerade och då 

inte sett konsekvenserna av deras handlingar i samma utsträckning i de som styrts hårdare 

(Cederlund & Berglund, 2016).       

  

4 Resultat 
Resultaten av intervjuerna som har genomförts kommer nedan att presenteras som 

uppdelade teman för att få svar på vår frågeställning. De teman resultatet kommer att 

innefatta är; Hur arbetet med eftervård kan se ut, vad anser socialsekreteraren vara 

klientens hinder och tillgångar i en eftervårdsinsats och socialsekreterarnas egna tankar 

och funderingar om sitt eget arbete. Vi har totalt intervjuat sex intervjupersoner vid fem 

intervjutillfällen. Intervjuperson 5 och intervjuperson 6 som presenteras nedan var vi i 

kontakt med vid samma intervjutillfälle. Nedan följer en kort beskrivning av de 

professionella vi har varit i kontakt med. 

 

Intervjuperson 1 

Har lång erfarenhet av arbetet med vuxna människor med missbruksproblematik och har 

en bakgrund i psykiatrin och är också utbildad i ÅP. Intervjuperson 1 beskriver sin 

uppfattning av eftervård som en påbyggnad av den första behandlingsfasen. 

 

Intervjuperson 2 

Har länge arbetat med vuxna människor med missbruksproblem. Är utbildad i ÅP och 

arbetar med den med metoden med sina klienter förutom de stödsamtal som erbjuds. 

Intervjuperson 2 beskriver eftervård som en utmaning för klienten då de rutiner och ramar 

som finns på exempelvis ett behandlingshem inte längre finns att falla tillbaka på.  

 

Intervjuperson 3 

Har längst erfarenhet av arbetet med vuxna människor med missbruksproblematik av de 

intervjupersoner vi har varit i kontakt med för denna studie. Arbetar inte aktivt med någon 

formulerad behandlingsmetod såsom ÅP eller tolvsteg. Intervjuperson 3 liknar 

eftervårdsinsatser vid en påbyggnad av den initiala behandlingsfasen men att det 

tillkommer vissa utmaningar såsom att klienter inte har bostad eller försörjning.  

 

Intervjuperson 4 

Har relativt kort erfarenhet av arbetet, har befunnit sig på den arbetsplatsen vi har varit i 

kontakt med under tre års tid. Intervjuperson 4 liknar inte nödvändigtvis eftervård vid att 
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en klient har kommit tillbaka till hemorten efter en extern placering utan berättar för oss 

att de på denna verksamhet försöker hålla klienten på hemmaplan i största möjliga 

utsträckning. Men om läget anses kritiskt menar intervjuperson 4 att en extern placering 

kan vara relevant.  

 

Intervjuperson 5 

Har varit yrkesverksam ett fåtal år och har därför inte en lång arbetserfarenhet vilket hen 

påtalade i samband med att vi varit i kontakt med hen. Intervjuperson 5 liknar eftervård 

vid en fortsättning av den initiala behandlingsfasen, hen jobbar inte själv med 

behandlingsmetoder men har ett nära samarbete med behandlingspersonalen på den 

öppna mottagningen i anslutningen till enheten.  

 

Intervjuperson 6 

Har arbetat på verksamheten ett fåtal år och har således en relativt kort arbetserfarenhet 

av arbetet med vuxna människor med missbruksproblem. Intervjuperson 6 beskriver 

eftervård som en fortsättning av den initiala behandlingsfasen men berättar också att 

eftervård i vissa fall enbart kan innebära drogtester i form av provtagning. Eftervård kan 

i vissa fall enbart innebära telefonkontakt enligt överenskommelse med klienten ifråga. 

Jobbar inte själv med behandlingsmetoder men samarbetar med behandlingspersonalen 

på den öppna mottagningen i anslutning till enheten.  

 

4.1 Hur ser arbetet med eftervård ut? 

Nedan presenteras hur socialsekreterarna beskriver hur arbetet med eftervård kan se ut. 

Gemensam eftervårdsplanering, behandlingsinsatser och återintegrerande insatser är 

teman som kommer att tas upp. 

 
4.1.1 Gemensam eftervårdsplanering 

När ett ärende med en ny klient kommer in blir socialsekreteraren i de allra flesta fall 

ansvarig för klienten från den stund det första mötet sker till att, om hela 

behandlingsinsatsen mynnar ut i en stabil nykterhet för klienten, ärendet avslutas. 

Behandlingsprocessen börjar ofta med att klienten vistas på institution på annan ort för 

att uppnå en stabil nykterhet och när klienten sedan kommer tillbaka till hemorten kopplas 

eftervårdsinsatserna på. Vilka eftervårdsinsatser som tar vid beror på vad klienten vill och 

känner sig kapabel till. Dessa beslut fattas av socialsekreterarna i samråd med klienten. 

  

Viktigt är också det att när vi gör en planering att vi utgår från vad klienten 

säger och tycker och vi brukar göra dokumentation tillsammans med dem. 

Vi sätter mål tillsammans, det är sällan att vi som socialsekreterare gör 

färdigt ett blad och säger ‘okej jag har gjort en vårdplan, jag har uttryckt 

mig såhär’. Utan då sitter vi tillsammans och säger ‘okej, när det gäller 

missbruksproblematiken, vad är ditt mål?’ 

- Intervjuperson 6 

 

Samtliga intervjupersoner lägger stor vikt vid hur viktigt det är att klienten tar del i 

eftervården på eget bevåg och att insatserna planeras och genomförs i samråd med 

klienten. Att ta beslut utan klientens deltagande ser våra intervjupersoner som onödigt då 

de menar att klienten behöver vara motiverad för att uppnå ett gynnsamt 

behandlingsresultat.   

 

Så är det, sen har jag ju en plan, för någonstans har jag ju saker och ting att 

hålla mig inom också. Nästan alltid jobbar vi ju med frivillighet, det är ju 
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frivilliga insatser. Allt utom LVM egentligen bygger på att det kommer en 

ansökan, som vi hanterar. Så någonstans finns det förutsättningar för att 

hitta något gemensamt.  

-Intervjuperson 3 

 

Genom ovanstående citat framgår det att socialsekreteraren verkar värdesätta mötet med 

klienten. Intervjuperson 3 understryker i citatet att hen nästan alltid jobbar med 

frivillighet och att hen försöker hitta gemensam mark mellan hen och klienten. I de 

intervjuer som har ägt rum tycks det finnas en gemensam uppfattning mellan de olika 

socialsekreterarna att det inte är möjligt att besluta om adekvata eftervårdsinsatser med 

enbart en fallbeskrivning, många av de professionella påtalade relationen till klienten som 

mycket viktig för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat.  

 

4.1.2 Behandlingsinsatser  

De verksamheter som har besökts i genomförandet av intervjuerna erbjuder stödsamtal 

för klienten, detta kan ske antingen med socialsekreteraren som är ansvarig för klienten 

eller med en behandlare på en öppenvårdsmottagning i anslutning till verksamheten. Alla 

verksamheter hade också ett flertal behandlingsinsatser att erbjuda sina klienter, 

däribland: 12-stegsprogram, ÅP och MI. Alla verksamheter vi har besökt genomför 

provtagning i form av urinprov på sina klienter, vissa av verksamheterna genomför också 

kontroller i form av utandningsprov. 

  

Enligt några av socialsekreterarna vi har varit i kontakt med handlar de behandlande 

insatserna i eftervårdssammanhang om ett ihållande av de insatser som klienterna fått ta 

del av i den initiala behandlingsfasen. När klienten uppnått en tids nykterhet är det de 

återintegrerande insatserna som får ta större plats i behandlingen. Hur de behandlande 

insatserna ser ut avseende omfattning och tidsåtgång är dock individuellt för varje klient. 

Vissa klienter behöver lägga mer tid och energi på behandlande insatser än andra enligt 

vissa av de socialsekreterare vi har varit i kontakt med. 

 

 

Dels så brukar vi ju alltid ha en stödkontakt med socialsekreterare, dels 

brukar vi ju försöka ha ett ihållande som finns kvar. Att det inte blir en 

behandling, för sen är det liksom färdigt utan någon form av stödkontakt 

med avdelningen.  

-Intervjuperson 3 

 

4.1.3 Återintegrerande insatser 

Vissa intervjupersoner ser klienternas nyfunna nykterhet som något bräckligt och därför 

räknar de flesta socialsekreterarna i studien med återfall för de flesta klienter. Återfallet 

behöver dock inte ses som ett steg tillbaka till noll utan som en naturlig del av processen 

till en stabil nykterhet. Detta var något samtliga intervjupersoner höll med om, vissa av 

socialsekreterarna liknade ett återfall vid att ”snubbla” eller ”falla” på vägen till nykterhet. 

 

Jag brukar säga såhär att återfall är mer regel än undantag. [...] men efter 

ungefär 3 månader så brukar det vara en svacka där och då jobbar man 

utifrån det. Vad var det som hände, vad var det för bakomliggande 

faktorer?  

-Intervjuperson 2 
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Ja, och då kan det hända då tyvärr att man tar återfall. Och vi brukar väl 

nästan se det som något normalt.  Man hoppas ju att individen aldrig tar till 

droger eller alkohol igen. Men vi höjer inte på ögonbrynen om 

vederbörande tar ett återfall efter ett halvår. För det ingår nästan i 

behandlingen. 

-Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 och 2 pratar i citatet ovan om hur de som professionella kan bemöta en 

klient som återfallit i missbruk och vad de kan göra för att hjälpa klienten mot en stabil 

nykterhet. Båda intervjupersonerna verkar inte tycka att det är ett stort tillbakasteg i 

behandlingsprocessen utan något som händer regelbundet. Intervjuperson 1 liknar som 

framgår i citatet ovan ett återfall vid en naturlig del av behandlingen. Intervjuperson 4 

berättar dock för oss att om missbruket har blivit så pass allvarligt att det kan innebära 

skada för individen kan en LVM-placering vara relevant. 

 

Vi får ju också på något sätt hålla ramarna, det är ju så att vi har en LVM 

lagstiftning och är det så att man har ett missbruk som är såpass allvarligt 

att man uppfyller kriterierna i lagstiftningen talar man om det för klienten. 

Det blir ju en motivationsfaktor i sig, sen får man ju aldrig hota med LVM 

men man måste ju samtidigt informera. För den som är helt omotiverad är 

det ett effektivt redskap. För det klienten ser är att man får åka iväg, bli 

inlåst och vara borta i ett halvår, det är något som de flesta inte vill.  

-Intervjuperson 4 

 

När en klient har uppnått en tids nykterhet tar insatser som syftar till att återintegrera 

klienterna i samhället vid. Vilka insatser som finns skiljer sig åt mellan verksamheterna 

som har besökts. I några av intervjuerna framgick det att socialsekreterarna har ett väl 

utvecklat arbete tillsammans med arbetsmarknadsenheten dock är det inte 

socialsekreterarna själva som beslutar vilka insatser klienterna får. Intervjuperson 4 gav 

exempel på insatser klienten kan erbjudas, beroende på vilken kapacitet för arbete hen 

upplevs ha. Arbetsmarknadsavdelningen i dennes kommun erbjuder stödinsatser för de 

klienter som är “job-ready”. 

 

Nu har vi ju något som heter AMA, arbetsmarknadsenheten, jag vet inte hur 

de brukar uttrycka det; ‘Job-ready’. Men som behöver lite stöd för att 

komma ut på arbetsmarknaden [..] vi har ju en arbetsmarknadsavdelning 

knuten till förvaltningen men vägen till dem är genom arbetsförmedlingen, 

så där är inte vi som har mandat.  

-Intervjuperson 4 

 

Beroende på vilken kommun klienten befinner sig i finns det olika bestämmelser om hur 

boendeinsatser kan se ut. Intervjuperson 4 berättar det att det finns bostäder att erbjuda 

klienterna, men för att klienterna ska få bo i dem finns det en del krav att uppfylla. Bland 

annat får klienterna inte förvara eller bruka narkotika i lägenheten. Klienterna får inte 

heller konsumera alkohol eller röka inomhus.  

 

Och har de behov av bostad, då har vi en möjlighet att erbjuda stödbostad. 

Och då förbinder sig den personen, vi har en lista med regler för stödbostad 

med att man inte får begå brott i bostaden, man får inte dricka alkohol, man 

får inte förvara eller inta narkotika, inte röka i bostaden. Alltså det måste 

vara rimligt att den här personen kan leva upp till detta också.  
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-Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 4 berättar också för oss att det ibland kan vara svårt att avväga vem som 

kan få bostad då det finns vissa klienter som hen vet på förhand inte kommer följa reglerna 

som stödbostaden innefattar.  

 

Sen har vi ju sådana som och det är ju ett bekymmer, sådana som vi vet inte 

kommer följa reglerna ändå. Och då är det återigen det får man ju bedöma, 

är det en person som kanske har levt hela sitt liv som A-lagare, börjar bli 

lite dement, då kanske man får se genom fingrarna. [...] alltså vinsten både 

för individen men också för samhället är så pass stor att kan vi hitta en 

bostad där det inte gör så mycket att individen super till det ibland eller 

röker inomhus då kanske vi får acceptera det.  

-Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 5 berättar att också deras verksamhet erbjuder boendeplatser, men där 

handlar det om ett fåtal akutbostäder, oftast för de klienter som är på väg till en LVM-

placering. I dessa lägenheter är det tillåtet att visa positivt på drogtester men 

socialsekreterarna ser med fördel att de inte missbrukar substanser under vistelsen i 

bostaden. 

 

4.2 Klientens väg tillbaka 

Nedan presenteras några av de upplevelser som de professionella har av klienternas 

utmaningar på vägen tillbaka till samhället. Och vad socialsekreterarna upplever att 

klienterna gör för att underlätta sin eftervårdsprocess. Socialsekreterarna ser med fördel 

att klienterna är motiverade till att ingå i en eftervårdsinsats, är öppna mot 

socialsekreterarna och att klienten och socialsekreterarna kan skapa en tillitsfull relation. 

Dock framkom det under intervjuerna att det finns många hinder på klientens väg mot en 

stabil nykterhet och en återintegrering i samhället.  

 

4.2.1 Hinder på vägen till en stabil nykterhet 

Efter det att klienten har genomgått en initial behandlingsinsats och uppnått ett nyktert 

tillstånd finns det fortfarande många delar av klientens livssituation att arbeta med enligt 

socialsekreterarna. Ett hinder för många klienter som blir föremål för missbruksvård, och 

i förlängningen eftervård är att många av dem saknar jobb, bostad, familj och ett socialt 

nätverk enligt de intervjupersoner vi har varit i kontakt med. Många av de 

socialsekreterare som intervjuades ansåg att ett beroende är livslångt och kontinuerligt 

arbete med sig själv och sitt sug efter rusmedel är av yttersta vikt för att kunna bibehålla 

en stabil nykterhet. Förutom de faktorer som finns runt om klienten beskrivs hinder inom 

klienten som brist på motivation, brister i självinsikt samt en känsla av att vara klar eller 

färdig med sin behandling. När socialsekreterarna pratade om klienternas jobbstatus och 

boendesituation framkom det att några av de professionella anser att detta är ett svårt och 

komplext hinder att överstiga. Samtidigt som detta är ett stort hinder att överkomma 

menar de att det är av yttersta vikt för att kunna bli återintegrerad i samhället. 

 

Det finns många svårigheter, det gör verkligen det. Många har gjort sig 

omöjliga, som man säger, på arbetsmarknaden och kanske inte kan behålla 

ett jobb. 

- Intervjuperson 2 
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En annan intervjuperson pratar om vikten av att individen har tillgång till bostad, men hur 

problematiskt det kan vara att hitta bostäder idag. 

  

Sen är ju behoven så olika. Det är ju ingen som kan komma hem och sakna 

bostad till exempel. [...] Sen det här med bostäder är ju ett gissel som blivit 

mycket värre genom åren.  

-Intervjuperson 3 

 

Avsaknaden av jobb och bostad ses som ett stort hinder för klienterna enligt 

socialsekreterarna. Några av de professionella upplever att de har stora begränsningar på 

sig i vad de kan erbjuda för insatser beträffande bostad och arbete. I fallet med arbete är 

det inte deras enhet som ansvarar för vilka insatser klienterna kan erbjudas. Och i fallet 

med bostäder anser alla socialsekreterare vi har varit i kontakt med att det finns för få 

regelrätta bostäder och för lite boenden med särskilt stöd. Så även om de kan besluta om 

bostadsinsatser finns det inte tillräckligt med resurser för att kunna tillgodose allas behov 

av bostad enligt socialsekreterarna. 

 

Förutom bristen på jobb och bostad, ser många av socialsekreterarna motivationsbrist och 

en avsaknad av självinsikt gällande sin missbruksproblematik hos klienterna som ett 

hinder på vägen att uppnå en stabil nykterhet. I intervjuerna som genomförts framkom 

det att intressekonflikter mellan klient och professionell sker regelbundet. Det kan handla 

om att en klient anser sig färdig med sin behandling efter det att vistelsen på 

behandlingshemmet är avslutad. Klienterna beskrivs i dessa situationer som ovilliga att 

delta i eftervårdsbehandling, och eftersom att eftervårdsbehandling är frivilliga insatser 

kan socialsekreterarna inte med tvång eller hot få dem att delta. Här krävs att 

socialsekreterarna att lyckas motivera klienten och hitta mål som denne kan acceptera att 

jobba mot för att på den vägen få in dem i ett eftervårdsarbete. 

  

Ibland kan det hända att individen anser sig ’klar’. ‘Nu har jag ju varit på 

behandling, nu ska jag kunna fixa det här’. [...] Det är ju motivationsarbete 

som börjar på behandlingshemmet kan man säga. Om man som handläggare 

då ser det behovet. Så det kan vara en svår bit att få att landa hos individen 

att ‘jag behöver ju faktiskt’. Det kan liknas vid att ta körkort och tänker ‘nu 

ska jag ut och köra bil’. Men man behöver kanske ta det lite lugnt i början. 

Man behöver inte köra ut och gasa på motorvägen direkt. Så man vill ju 

komma igång eftervården, ibland kan det vara lite svårt och få individen att 

inse att ‘jag måste jobba vidare’. För det är en livslång behandling för 

individen, man är ju inte behandlad i den bemärkelsen att man har brutit 

benet och blir frisk inom 6–8 veckor utan det är livslångt. Man måste jobba 

med sin nykterhet eller drogfrihet hela tiden, varje dag i hela sitt liv.  

-Intervjuperson 1 

 

4.2.2 Tillgångar hos klienten 

Under intervjuerna frågades samtliga socialsekreterare vad de vill se hos klienten för att 

uppnå ett gott behandlingsresultat. De egenskaper hos klienterna som socialsekreterarna 

verkade värdesätta var; motivation, öppenhet och en vilja till förändring. Det som enligt 

många socialsekreterarna utgjorde en bra relation mellan dem och klienten var att de 

kunde skapa en gemensam tillit till varandra och den planerade behandlingen. En bra 

arbetsallians ska präglas av öppenhet, tillit och kommunikation enligt de professionella 

vi har varit i kontakt med. Är alliansen på en mellanmänsklig nivå ska båda parter kunna 
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ställa rimliga krav på varandra och lita på att båda parter bidrar till en så god relation som 

möjligt genom hela vårdprocessen. 

  

Det är ju de här klienterna som har ett driv. Som har lite eget tänk att ‘Det 

här vill jag göra, det här vill jag jobba med’ och de har bestämt sig. När 

klienten själv beskriver sin handlingsplan eller beskriver sin eftervård. Då 

blir man glad för då visar ju klienten själv att den vill.    

-Intervjuperson 1 

 

Samma intervjuperson talar även om vikten av kommunikation: 

 

Har man en bra allians lyfter man upp samtalet till en annan nivå där man 

kan prata om det mesta. Men även att man vågar höja upp nivån på samtalet 

lite. Så att man når kärnan. För klienterna har ju oftast lindat in 

problemkärnan med många skal och många lager. Då får man skala av alla 

dem. Då kan det krävas att man är lite tuff ibland.  

-Intervjuperson 1 

 

Klienten visar sin vilja till förändring för socialsekreteraren genom att vara följsam i 

planeringen, komma till mötena och engagera sig i sin egen behandling. Några av 

socialsekreterarna såg det även som motiverande och visar på en vilja till förändring att 

engagera sin familj och andra nätverk i sin eftervårdsbehandling och förbättringsprocess. 

  

Vissa är ju faktiskt duktiga på att inkludera familjemedlemmar också. Inte 

bara familjemedlemmar utan vissa arbetsgivare också.  I eftervården kan det 

bli aktuellt att man gör uppföljningar tillsammans.  

-Intervjuperson 5 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur de individer som har ett socialt nätverk kan använda 

det som en tillgång för att underlätta sin förändringsprocess mot en återintegrering i 

samhället. 

 

4.3 Socialsekreterarnas arbete med klienten  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur socialsekreterare ser på sitt eget arbete 

med sina klienter och vad de har för attityder kring klienternas missbruksproblematik. 

Vikten av en god arbetsallians och deras tankar kring samsjuklighet kommer också att tas 

upp. 

 

4.3.1 Socialsekreterarnas attityder kring klienternas missbruksproblematik 

Under samtliga intervjutillfällen tillfrågades intervjupersonerna att svara på frågor kring 

deras attityder gällande deras klienters missbruksproblematik. Detta för att få en 

uppfattning om hur de ser på missbruksproblem i förlängningen, är klienten en nykter 

alkoholist, eller går det att helt frigöra sig från sin bakgrund med missbruksproblem? På 

samma sätt som det finns vissa skillnader i hur socialsekreterarna går in i ett möte med 

klienten finns det en viss skillnad i hur de professionella ser på missbruksproblematik 

som fenomen. I vissa intervjuer framkom det att socialsekreterarna hade ett synsätt på 

missbruksproblematik som kan liknas vid hur AA/NA jobbar med det, som knutet väldigt 

tätt till individens identitet. 

 

Jag tror att man är beroende. Det är ju så orättvist livet att vissa kan dricka 

medan andra inte kan dricka. Du klarar dig utan konsekvenser, men du kan 
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inte hantera det. Jag tror ju man kan vara nykter i 10 år sen går det 30 min 

med ett återfall sen pang så är man där.  

-Intervjuperson 3 

  

Jag har ju fått in en del gamla kroniker som har druckit kanske i 40 år sen 

kommer dom in inom ett omsorgsboende med personal och där dricker ju 

givetvis mindre för där finns en social samvaro, där finns ordning på 

mediciner Så att man kan ju absolut påverka drickandet men det är 

någonting med beroendet.  

 -Intervjuperson 3 

 

Socialsekreteraren berättar här för oss att hen anser att bara för att det finns en 

missbruksproblematik behöver inte klienterna vara bortom räddning. Att få till ett stabilt 

socialt nätverk runt klienten och ge hen en meningsfull tillvaro kan sannolikt hjälpa även 

de svåraste fallen av missbruksproblematik. Intervjuperson 4 berättar nedan om hur hen 

ser på individens sociala sammanhang och den eventuella kopplingen till 

missbruksproblematik:  

 

Om du lever i en miljö där det inte finns någon alkohol då är det svårt att 

utveckla ett alkoholmissbruk, även om du har en missbrukspersonlighet. 

Sen tror jag att missbrukspersonligheten, bottnar i djupare saker. Att det kan 

bottna i psykologiska grejer. Jag tror att ju mer man arbetar med sig själv 

desto mer jobbar man också bort missbrukspersonligheten. Sett över väldigt 

lång tid.  

-Intervjuperson 4 

 

Intervjupersonen beskrev att hen anser sig vara en blandning av AA:s synsätt och att 

missbruk kan vara kopplat till en social kontext.  

 
4.3.2 Allianser 

Socialsekreterarna som vi har mött anser själva att deras jobb till stor del handlar om att 

hantera intressekonflikter, kunna skapa goda arbetsallianser med sina klienter och att vara 

ett nav kring klienten i dennes arbete att återintegreras i samhället. Precis som för klienten 

är det grundläggande för socialsekreteraren att vara öppen mot klienten, att kunna skapa 

en tillitsfull relation och att våga ställa rimliga krav på klienten. Intervjuperson1 hade 

följande att säga när vi frågade hen om hur de kan motivera klienterna till provtagning: 

 

Är man tydlig upplever jag att det sällan blir problem. Vill du liksom 

komma dit då måste jag visa dem vad som krävs. Om det är att komma iväg 

på en behandling kan det ibland vara nödvändigt att lägga in sig på PIVA 

(Psykiatrisk intensivvårdsavdelning) för en avgiftning. Ibland det är en 

förutsättning för annars så kommer klienten aldrig komma iväg till 

behandlingshemmet. Det är likadant med prover, är det klart och tydligt att 

det är något man måste göra för att nå dit man vill så brukar det alltid vara 

genomförbart.                        

 -Intervjuperson 3 

Här berättar intervjuperson 3 att hen upplever att tydlighet gentemot klienten generellt 

fungerar väl för att motivera klienten till provtagning. Att hantera intressekonflikter 

handlar om socialsekreterarens förmåga att komma överens med klienten om vilken 

målbild de skall knyta sig till. Förutom att intressekonflikter kan handla om vad klienten 
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vill uppnå med eftervården kan det också handla om eftervårdens omfattning, exempelvis 

hur ofta klient och socialsekreteraren ska träffas och vilka insatser som behövs. Det kan 

också handla om hur länge eftervårdsinsatserna skall pågå Vissa socialsekreterare 

beskriver att målet med eftervården ofta är att klienten skall uppnå en total nykterhet 

medan klienten kanske bara strävar efter att få kontroll över sitt drickande. Alla 

socialsekreterare verkade tycka att mötet med klienten var viktigt för att kunna avgöra 

vilka eftervårdinsatser som skulle kunna ge bästa möjliga behandlingsresultat. 

Intervjuperson 2 svarade så här när vi frågade hen om hen kunde få en uppfattning av 

vilka eftervårdsinsatser som skulle vara lämpliga för klienten genom att enbart läsa en 

fallrapport:   

 

Jo det kan jag till en viss del, jag kan ha en parameter med mig när jag går 

in i rummet där jag ska träffa personen. Då kan jag tänka att ’ja men okej 

jag har fått en liten bakgrund’. Har jag varit med från behandlingshemstiden 

då har jag ju verkligen ett guldläge för då vet jag ju. [..] och då kan jag ju få 

en känsla av att ‘detta skulle nog passa med att vi kör återfallsprevention’                                                                    

-Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson 2 pratar i citatet om att hen tycker att hen kan få en viss förkunskap om 

klienten genom en fallrapport men hen säger att hen inte kan veta helt säkert förrän ett 

möte mellan klient och professionell har ägt rum. När Intervjuperson 4 tillfrågades om 

hen hade någon särskild behandlingsmetod som hen uppfattar som gynnsam för klienten 

svarade hen såhär: 

 

Det går inte att bara rikta in sig på en sak och bara jobba på med 

samtalsbehandling och återfallsprevention och då inte ta med nätverket. Det 

kan ju vara så att en person befinner sig i en relation som är väldigt 

destruktiv där partnern då inte alls är beredd att bryta sitt missbruk utan 

snarare uppmuntrar till att ‘nä drick lite till’ eller ‘ska jag inte köpa något åt 

dig?’. Då måste man även jobba med nätverket runt omkring.   

-Intervjuperson 4 

 

En av utmaningarna en socialsekreterare kan stå inför med arbetet med klienter som är 

föremål för eftervård, är att klienterna kan återfalla i missbruk efter en tids nykterhet. När 

ett återfall sker försöker socialsekreterarna förstå vilka orsaker som låg bakom återfallet 

för att kunna jobba vidare mot klientens stabila nykterhet istället för att börja om på ruta 

ett. De socialsekreterare vi har varit i kontakt med menar att det är viktigt att fånga upp 

klienten och försöka hålla en dialog om vad det var som hände och varför. Om klienten 

har utvecklat ett förtroende för socialsekreteraren kan denna process gå ganska snabbt 

och smärtfritt men om detta förtroende finns i den utsträckningen menar vissa av 

socialsekreterarna att klienten istället ser på sitt återfall med skam och drar sig undan och 

omedvetet göra situationen svårare än vad den skulle kunna vara.   

 

När det kommer återfall eller hur man hanterar återfallen. Är man ärlig, eller 

försöker man dölja det? Pratar man om sitt återfall och reflekterar kring det? 

Det ser jag som en jätteviktig faktor i arbetet. Om en klient har tagit ett 

återfall och man börjar straffa personen för det då kanske man skapar en 

relation där den inte kommer erkänna sitt nästa återfall [...]Men att man på 

något sätt skapar en relation, en allians där det är dags att prata om det här, 

‘okej det här var inte bra men det händer. Hur jobbar vi vidare, vad kan du 

dra för lärdomar av detta?’ 
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-Intervjuperson 4 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur en socialsekreterare kan arbeta för att motivera 

individen till att fortsätta arbeta med sig själv och gå framåt i processen istället för att se 

återfallet som ett misslyckande och något att känna skam inför. Det är även ett exempel 

på hur socialsekreteraren tar något som kan tyckas negativt och vänder det till både sin 

och klientens fördel. I samma intervju berättar Intervjuperson 4 att hen anser att det är bra 

med ”fingertoppskänsla” med hur hen hanterar klienter som återfallit. 

 

Det är ju lite som barnuppfostran. Om en klient har tagit ett återfall och man 

börjar straffa personen för det, då kanske man skapar en relation där den 

inte kommer erkänna sitt nästa återfall. Det handlar ju om att på något sätt 

ha fingertoppskänsla. För jag kan ju inte säga att det här är ju okej återfall 

då begår jag ju tjänstefel. Det är väldigt mycket till hur man är som person 

och hanterar sin roll. Det är svårt, det är jättesvårt.   

-Intervjuperson 4 

  

En annan del av socialsekreterarnas arbete handlar om samverkan. Då det inte enbart är 

den professionelle som har ansvar kring klientens eftervårdsinsatser behöver dessa 

insatser samordnas så att allt fungerar så optimalt som det går. Detta görs tex genom att 

vara den “Spindel i nätet” som ordnar och håller ordning på de insatser som sker kring 

och för klienten. Många klienter behöver insatser från andra delar av välfärdssektorn till 

exempel psykiatrin eller sjukvården. En del av arbetet med klienten går således ut på att 

samordna och samverka med dessa insatser så att klienten ska kunna dra maximal fördel 

av det nätverk som byggs upp kring denne. 

  

Vi har ju ett uppföljningsansvar, så vi får ju se till att planera och verkligen 

träffas regelbundet i några månader eller vad man har kommit överens om. 

Sen brukar vi ju vara lite spindeln i nätet. Vi försöker samverka med några 

olika organ och det behöver vi ju berätta för klienten [...] 

-Intervjuperson 5 

 

En annan syn på situationen återfinns hos en annan intervjuperson: 

 

Man blir ju lite som ett nav i ett hjul. Är man socialsekreterare är man och 

drar i alla trådar. Tyvärr har man inte mandat att lösa allting utan man 

behöver koppla in läkare ibland, psykiatri ibland hyresbolag och sådana 

bitar men man gör goda försök att skapa kontakter och nätverk.  

-Intervjuperson 3 

 

En tredje intervjuperson uttrycker det så här om samverkan: 

  

Klienten, bakgrund, ålder, kön allting sådant. En 70-åring till exempel 

behöver kanske mer återhämtning och mer att landa på hemmaplan igen. 

Att stötta upp med framförallt andra myndigheter och organisationer som 

har sina ansvar. Sjukvård, omsorg och liknande har ju inte vi hand om utan 

i öppenvårdsläget när man har kommit dit så är det ju viktigt att har 

exempelvis en SIP, innan man kommer till behandling, och knyta an vem 

gör vad. 

-Intervjuperson 1 
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4.3.3 Samsjuklighet, socialsekreterares nya utmaning? 

En upptäckt som gjordes under intervjuerna var upplevelsen av den ökande frekvensen 

av mer komplexa fall som hamnar hos socialsekreterarna. Ett ökande antal klienter har en 

bredare problematik, ofta med neuropsykiatriska sjukdomar och dubbeldiagnoser utöver 

det missbruk som lett dem till socialförvaltningen. Dessa fall uppfattar våra 

intervjupersoner som svårare än de som kommer för enbart missbruksproblematik och 

därför upplever våra intervjupersoner också att dessa fall ställer högre krav på deras 

kompetens. För de människor som lider av samsjuklighet är adekvat neuropsykiatriskt 

vård i kombination med eftervård en vital del för att kunna bibehålla sin nykterhet enligt 

socialsekreterarna. En intervjuperson uttrycker det såhär: 

  

Vi märker idag på inflödet av ärenden att mer och mer komplexa ärenden 

med svår problematik och samsjuklighet kommer in. Neuropsykiatrisk 

problematik och andra psykiska sjukdomar, plus missbruket. Ibland kan vi 

ha svårt att hitta och matcha rätt insatser men vi jobbar intensivt tillsammans 

med socialpsykiatrin och regionen för att hitta en gemensam lösning. I ett 

sådant läge kan ju ibland en SIP komma på tapeten för att komma fram till 

hur vi ska lägga upp det.  

-Intervjuperson 1 

 

Denne får stöd i sin uttalande om SIP-möten och den neuropsykiatriska problematiken 

från en annan intervjuperson: 

  

Vi försöker ju jobba rätt mycket med neuropsykiatriska utredningar, försöka 

samverka med sjukvården och då kan vi kalla till SIP. Och då krävs ju dock 

en stabil drogfrihet i några månader för att man ska kunna göra en sådan 

utredning.   

-Intervjuperson 6. 

 

Vikten av samverkan kring dessa individer upplevs vara en vital del av deras 

förbättringsprocess. Socialsekreterarna vi har varit i kontakt med menar att de inte själva 

kan hjälpa klienter som lider utav samsjuklighet på egen hand vilket innebär att de måste 

vända sig till andra aktörer för att ge klienten bästa möjliga eftervård. 

 

Man måste ta hjälp av andra myndigheter. Man måste ju försöka hitta någon 

form av nätverk där det finns psykiatri, man måste få hjälp av psykiatrin, 

man måste få in läkare runt omkring dem. Det finns lite andra med men man 

behöver hjälpas åt och är det inte alltid så enkelt när kommun och landsting 

ska samarbeta. Det är någon som har ansvar där och någon annan som har 

ansvar där så klienterna bollas lite.    

-Intervjuperson 3 

 

4.3.4 Några önskningar kring eftervård 

Som en avslutande fråga vid varje intervjutillfälle frågade vi våra intervjupersoner vilka 

insatser de skulle vilja genomföra om de hade obegränsade resurser. Samtliga 

professionella tog upp behovet av bostad för människor med missbruksproblem, hur 

bostäderna skulle se ut och fungera skilde sig dock åt mellan intervjutillfällena. 

Intervjuperson 1 önskade att det fanns någon form av boendekedja med allt från 

lågtröskelboende till ett eget boende med ett eget kontrakt, hen önskade också att det 

fanns sysselsättning kopplat till bostaden. Intervjuperson 3 berättade att hen ville se 

boendemöjligheter i olika trappsteg med för klienterna.  
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Vi talar om hela kedjan. Från lågtröskelboende till mer ordinärt boende, 

exempelvis andrahandskontrakt, till möjligheten att flytta till ett eget 

boende med eget kontrakt. Alltså den kedjan. 

-Intervjuperson 1 

 

Förutom boendeinsatser kom andra insatser såsom arbetsmarknadsinsatser och vid ett 

intervjutillfälle även en önskan om LARO-behandling på tal (Intervjuperson 4). Just 

boendeinsatser var dock de insatser som diskuterades i störst utsträckning över alla 

intervjutillfällen.  

 

5 Teoretisk resultatanalys 
Nedan kommer vi att applicera våra två valda teorier på resultatet som samlats in. von 

Wrights relationella och punktuella perspektivet kommer att appliceras för att analysera 

mötet mellan socialsekreterare och klient. Foucaults Governmentality-perspektiv har vi 

valt att använda oss av för att analysera den styrning som sker av klienten för att 

återintegreras i samhället. Det är av vår uppfattning att styrningen kan ske medvetet eller 

omedvetet.  

 

5.1 Socialsekreterarnas syn på klientens problematik 

När våra intervjupersoner tillfrågades om hur de ser på deras klienters 

missbruksproblematik framkom det en del attitydskillnader. Vissa av intervjupersonerna 

liknade synen på missbruksproblematik vid hur AA/NA ser på det, att beroendet är 

livslångt (Bodin, 2006). Andra menar att en individs missbruksproblematik kan vara 

kopplat till en social kontext medan vissa var av uppfattningen att det kunde vara en 

blandning av båda synsätten. Synsättet att missbruksproblem är livslånga och kopplade 

till individen snarare än den sociala kontexten kan liknas vid von Wrights punktuella 

perspektiv. von Wright exemplifierar det relationella perspektivet och det punktuella 

perspektivet genom att prata om dyslexi, von Wright menar då att genom det relationella 

perspektivet har en person dyslexi, en person är inte dyslektiker. Eftersom AA/NA 

benämner människor med missbruksproblem som att de är alkoholister eller narkomaner 

oavsett social kontext tolkar vi det som att AA/NA har ett punktuellt synsätt på 

missbruksproblem. Även om människor har slutat med sitt aktiva missbruk identifieras 

personer inom AA/NA som nyktra alkoholister eller nyktra narkomaner. Några av 

socialsekreterarna vi har varit i kontakt med liknar deras egen syn på 

missbruksproblematik som den som AA/NA har, vi har således gjort tolkningen att vissa 

socialsekreterare som ingått i studien har ett punktuellt synsätt på missbruksproblematik 

medan andra har ett mer relationellt synsätt (von Wright, 2002; Bodin, 2006).  

 

5.2 Mötet med klienten 

De socialsekreterare som vi har varit i kontakt med under studiens gång verkar värdesätta 

mötena med sina klienter och verkar vara av uppfattningen att det inte går att veta vem 

klienten är förrän den professionelle och klienten kan mötas i ett samtal ansikte mot 

ansikte. von Wrights relationella perspektiv innebär att alla fenomen är minst tvåsidiga, 

vilket innebär att det inte går att se människan som en isolerad varelse utan att människan 

måste förstås i hennes sociala kontext. Genom en fallrapport kan dock socialsekreteraren 

få information om vad klienten är, vilket enligt von Wright (2002) innebär att det går att 

få information om klienten. Denna information kan vara exempelvis varifrån en klient 

kommer, hur klientens bostadssituation ser ut osv. Denna information är dock aspekter 
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som klienter kan dela med andra människor och är således inte unika för individen. 

Möjligheten för socialsekreteraren att få kunskap om vem klienten är uppstår först i det 

fysiska mötet mellan professionell och klient.  Samtliga intervjupersoner var överens om 

att det inte går att veta vem klienten är innan det att mötet uppstår. Att få information om 

vad klienten är och således få en förkunskap om vad klienten kan tänkas behöva var dock 

möjligt enligt vissa intervjupersoner (von Wright, 2002). 

 

Intervjuperson 4 lyfter i resultatet fram att hen anser att det inte går att jobba med isolerade 

delar av klientens problematik utan att arbetet måste innefatta hela klienten. Detta 

arbetssätt tolkar vi som relationellt då Intervjuperson 4 precis som von Wright lyfter 

vikten av att se hela människan för att uppnå bästa möjliga resultat med arbetet. Många 

av våra intervjupersoner lyfte också vikten av att kunna upprätta en fungerande 

arbetsallians och tillsammans med sina klienter jobba mot gemensamma mål. Det 

relationella arbetssättet är något som några av våra intervjupersoner styrker genom att 

påtala vikten av SIP-möten för det klienter som är i behov av dessa då SIP-möten syftar 

till att hjälpa hela individen och inte bara missbruksproblematiken. Några av våra 

intervjupersoner ansåg också att det inte bara är att välja en behandlingsmetod och 

förvänta sig ett bra resultat, vikten av att vara lyhörd gentemot sina klienter var något som 

uppkom under några av våra intervjutillfällen.  

 

Intervjuperson 2 berättar i resultatet att hen kan få en viss uppfattning om vem klienten är 

genom att enbart läsa en fallrapport men att det inte går att veta helt säkert innan klient 

och professionell träffas i ett fysiskt möte. När mötet har ägt rum berättar hen att hen kan 

få en uppfattning om vilken behandlingsmetod som skulle kunna passa, som exempelvis 

ÅP som framgår i citatet. ÅP är en behandlingsmetod som riktar sig till att stötta klienten 

i dennes missbruksproblematik men innefattar inte att arbeta med nätverk eller arbete. Vi 

tolkar det således som att enbart arbeta med ÅP är ett punktuellt arbetssätt då det enbart 

riktar sig till bestämda delar av individen och inte hela människan i hennes sociala 

sammanhang. Att ha ett missbruksproblem är inte något som gör en människa unik, då 

det är en problematik som delas av många människor. Vem människan är, den unika 

individen, den professionelle har framför sig, framträder först i mötet mellan klient och 

socialsekreterare. Detta innebär att trots att två människor kan ha en liknande 

missbruksproblematik, behöver det inte betyda att samma insatser passar dessa två 

individer (von Wright, 2002). 

 

5.3 Styrning  

En av hörnstenarna i Foucaults tankar om governmentality är styrning. Styrning av 

individen att bli en samhällsmedborgare som stärker samhället istället för att motverka 

det. Att motverka det normativa samhället i den kontext som vår studie undersöker 

innebär att individer lever i utanförskap och inte bidrar till samhället genom 

förvärvsarbete och skattebetalning. Istället kostar dessa individer mycket för samhället då 

missbruk ofta är kopplat till social problematik och att insatser för att hjälpa människor 

med missbruksproblem är kostsamma (Hajighasemi, 2008). För att dessa individer ska 

styras till att bli återintegrerade i samhället som normativa medborgare kan 

samhällsinstitutioner antingen bestraffa människan genom ex. fängelsevistelse eller 

LVM-placering. Andra alternativ är att återintegrera människan i samhället, detta kan 

göras genom till exempel de eftervårdsinsatser som tas upp i denna uppsats. I den bästa 

av världar leder dessa insatser till att individerna får bostad och jobb, och således bidrar 

till samhället genom arbete och skatt, och således inte exkluderas genom icke-normativt 

beteende (Foucault, 1991).  
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För att undersöka styrning i denna uppsats har vi valt att kalla de insatser som avser 

exempelvis fängelsevistelser eller LVM-placeringar för disciplinerande styrning då vi 

anser att denna typ av styrning handlar om att disciplinera individer för att hen har utfört 

en illegal handling. De styrande insatser som istället fungerar som en slags morot för att 

motivera individen till ett normativt samhällsliv, såsom bostadsinsatser och 

arbetsmarknadsinsatser har vi valt att i detta sammanhang kalla för motiverande styrning. 

Viktigt att ta i beaktande är att Foucault själv inte gör dessa definitioner utan pratar endast 

om hur styrning går till, inte vilken sorts styrning det är (Nilsson, 2008). Detta är enbart 

vår tolkning av hans befintliga teori.   

 

5.3.1 Disciplinerande styrning 

Ett exempel på styrning som samhället utövar på individer är bestraffningar eller 

disciplinering. I enkelhet grundar det sig i att individen gör en icke-normativ handling 

och samhället bestraffar individen med olika medel som en konsekvens på den 

handlingen. Vi tolkar det som att det kan handla om en LVM-placering för ett 

missbruksbeteende eller fråntagen bostad för att klienten inte lyckats leva upp till de 

regler som ställts upp (Foucault, 1991). I de intervjuer som gjorts till denna studie ser 

vissa av socialsekreterarna krav och konsekvenstänkande som det vi för analysen har valt 

att kalla disciplinerande styrning. Intervjuperson 4 berättade för oss att informationen om 

att en klient riskerar en LVM-vistelse kan fungera om motivationsfaktor för klientens 

nykterhet då intervjuperson 4 menar att de flesta klienter hen är i kontakt med inte vill 

vara inlåst på ett LVM-hem i flera månader. Hen understryker dock att LVM inte får 

användas som ett hot. Intervjuperson 3 använder provtagning som exempel på denna sorts 

krav på klienten. Socialsekreteraren berättar att om hen är tydlig med vad det är hen vill 

att klienten ska uppnå så brukar klienten acceptera de insatser som potentiellt är ett krav 

för en fortsatt vård. De menar att en klient alltid kan välja att inte fortsätta sin med 

eftervård och avbryta kontakten med socialsekreteraren. Några av socialsekreterarna 

berättar därför att de inte ska gå fram för hårt med klienterna utan att de behöver som 

socialsekreterare vara försiktiga i sin styrning. Intervjuperson 4 kallar det för att utveckla 

en fingertoppskänsla.  

 

Vår tolkning av dessa uttalanden är att för att kunna styra en klient mot ett 

samhällsnormativt levnadssätt behöver man i vissa fall leda klienten mot de insatser som 

de professionella anser att klienten behöver. Det går däremot inte att beordra klienten utan 

denne behöver informeras kring de insatser som skall göras och vikten av dessa. 

Informationen om ett överhängande LVM-beslut såsom det intervjuperson 4 berättade för 

oss om ser vi som ett typexempel på hur disciplinerande styrning kan fungera. Vi tolkar 

det som att om klienten inte arbetar med sin nykterhet kan hen få konsekvenser i form av 

att vara inlåst på en samhällsinstitution i ett par månader (Foucault, 1991). 

 

5.3.2 Motiverande styrning 

En annan typ av styrning är motiverande styrning. Intervjuperson 4 ger exempel på denna 

sorts styrning när hen talar om att förse klienten med bostad och arbete. Att ha bostad och 

arbete kan ses som ett stort steg på vägen mot att återintegreras i samhället och det 

samhällsnormativa beteendet (Manuel m fl, 2017). En annan typ av insats som framkom 

under intervjuerna var arbetsmarknadsinsatser (Intervjuperson 4). Klienten kan få hjälp 

med att komma ut på arbetsmarknaden men med stöd och motivationshjälp från 

socialsekreterarna. Dessa insatser, arbete och bostad, är till för att få klienten att vilja gå 

framåt med sin vård och visa på fördelarna med att ha bostad och arbete, att motivera 

denne att leva samhällsnormativt. 
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I de bostäder som Intervjuperson 4 erbjuder finns, som tidigare nämnt, en uppsättning 

regler som klienten förbinder sig till när denne accepterar bostaden men Intervjuperson 4 

berättar att hen är beredd att acceptera vissa regelbrott för att uppnå vinst på längre sikt 

för samhället och för klienten. Vi tolkar detta som att för att klienten skall gå vidare med 

sin vård och på sikt kunna bli en samhällsmedborgare med ett normativt levnadssätt kan 

alltså inte en disciplinerande styrning upprätthållas. Således behöver socialsekreteraren 

acceptera att klienten gör avtramp ifrån de regler som finns uppsatta för vinsten för 

samhället blir större om det tillåts. Regelbrotten blir därigenom motiverande för klienten 

att fortsätta sin vård enligt vår uppfattning.  

 

En av tankarna bakom 12-stegsprogrammet är att när en individ har genomgått alla stegen 

skall denne kunna avhålla sig ifrån rusningsmedel (Bodin, 2006). En liknande attityd kan 

återfinnas hos några av intervjupersonerna. I texten benämns beroende som något 

livslångt som klienten behöver arbeta med kontinuerligt (Intervjuperson 1 och 3). En av 

grundtankarna bakom styrning är att individen tillslut skall styra sig själv i ett normativt 

levnadssätt. Klienten skall först styras in i på det som samhället anser vara det leverne 

som är acceptabelt för att sedan styra sig själv för att fortsätta leva på detta sätt (Foucault, 

1991). Några av de attityder som framkom under de intervjuer som gjorts liknar denna i 

att klienten behöver hjälp och stöd i att komma ifrån den problematik som hen har för att 

sedan motiveras med olika medel att fortsätta leva samhällsnormativt (Intervjuperson 4). 

Skillnaden på de olika styrningarna är att inom 12-steg så rättar individen sig emot en 

högre makt, i spirituell mening, medan ur ett Governmentality-perspektiv är denna högre 

makt samhället (Bodin, 2006; Foucault, 1991, Nilsson, 2008). Resultatet blir dock 

självstyrande individer oavsett vilken av de högre makterna som individen styr sig efter. 

 

5.4 Teoretisk diskussion 

Några av de frågor som har ställts under intervjuerna var ämnade att undersöka huruvida 

socialsekreterarna arbetar relationellt, eller punktuellt som formulerat av von Wright 

(2002). Även om arbetet i mötet med klienten visade sig vara av en mer relationell 

karaktär för samtliga socialsekreterare kunde vi genom vår teoretiska analys utröna att 

det verkar finnas vissa attitydskillnader i hur socialsekreterarna i vår uppsats ser på 

missbruksproblematik som fenomen. Genom att använda sig våra två valda perspektiv 

hade vi en förhoppning om att socialsekreterares syn på missbruksproblematik skulle 

resultera i vilken grad av styrning de utövar på klienten. Under vårt arbete har inte ett 

samband som detta kunnat utrönas, vår uppfattning är att samtliga socialsekreterare vi har 

varit i kontakt med vill det bästa för sina klienter. Även om det ibland kan innebära att 

utöva kontroll såsom via nykterhetskontroller eller i mer drastiska fall en LVM-placering. 

Det är dock av vår uppfattning att just sammanflätandet av våra valda teoretiska 

perspektiv skulle kunna utmynna i en kunskapsbild av hur socialsekreterare arbetar med 

sina klienter beroende på hur de ser på missbruksproblematik. Det skulle dock behövas 

en större studie med mer fokus på att jämföra perspektiven än det vi genomfört.  

 

För att bättre kunna tillämpa teorierna på socialsekreterarnas arbete skulle enligt vår 

uppfattning fler frågor som specifikt handlar om våra teoretiska perspektiv behövas. Till 

exempel pratar inte våra intervjupersoner om begreppet styrning, det är vi som har tolkat 

deras utsagor för att tydligare kunna se styrningen som sker. von Wrights relationella och 

punktuella perspektiv var enligt vår uppfattning enklare att utröna genom att prata med 

de professionella om mötet med klienterna, Governmentality som perspektiv framkom 

inte lika tydligt för oss genom våra intervjuer. Tolkningen av Governmentality-

perspektivet i samband med eftervård framkom först när intervjuerna kodades.  
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6 Metoddiskussion 
Valet att använda sig av en kvalitativ forskningsansats har lämpat sig väl för den 

undersökning som genomfördes. Detta eftersom att vi genom de semistrukturerade 

intervjuerna kunde fånga upp socialsekreterarnas tankar och attityder kring eftervård och 

mötet med klienten. Genom att inte vara bunden till en fast intervjustruktur kunde vi som 

intervjuare följa med i intervjupersonernas tankegångar och ställa relevanta följdfrågor 

till intervjupersonernas svar. På så sätt uppstår en djupare förståelse för 

intervjupersonernas upplevelser av mötet med klient och eftervård (Bryman, 2011). 

 

Vilka insatser som diskuterades och vad socialsekreterarna uppfattade som viktigt för 

klienterna är inte samma mellan två intervjuer. Även om detta kan ses som en brist 

gällande att presentera ett samstämmigt resultat kan det också ses som en tillgång då det 

påvisar den individuella aspekten av arbetet med eftervård. Det skulle förvisso vara 

möjligt att undersöka vad socialsekreterare anser vara viktiga faktorer för en klient som 

är föremål för eftervård genom en enkätundersökning. Dock skulle socialsekreterarnas 

egna upplevelser, såsom upplevelsen att det blir fler komplexa fall och mer samsjuklighet 

inte komma med. Denna oväntade upptäckt skulle således utebli från resultatet (Bryman, 

2011). 

 

Genom att samla in material om tidigare forskning på området blev det lättare för oss att 

konstruera en intervjuguide med relevanta frågor att ställa till intervjupersonerna. Bland 

annat erhöll vi en kunskap om den problematiska bostads- och arbetssituationen som kan 

finnas för klienter som är föremål för eftervård genom Manuel m.fl (2017) och EMCDDA 

(2012). Utan den tidigare forskningen finns det en möjlighet att vi hade missat viktiga 

teman som dessa i vår undersökning. Genom Ekendahl (2007a) fick vi också en 

förförståelse om hur klienten kan se på eftervård, vilket gav oss perspektiv på klienternas 

upplevelser av socialsekreterarnas bemötande mot dem. Detta perspektiv gav en viss 

bakgrund till delar av intervjuguiden om tvingande åtgärder och insatser som klienterna 

upplever sig utsättas för. Dock finns det begränsat med forskningsmaterial beträffande 

socialsekreterarnas egna erfarenheter och perspektiv på arbetet med klienter i eftervård. 

Efter sökningar på begrepp som “eftervård”, “aftercare”, “Social Reintegration”,”Social 

services”, “Addiction” samt dess variationer hittade vi endast en artikel skriven ur detta 

specifika perspektiv, Ekendahl (2007b).   

  

Förutom den förförståelse vi erhöll genom litteraturgenomgången hade vi också en 

uppfattning om hur socialsekreterarnas arbete ser ut redan innan intervjuerna ägde rum. 

Denna förkunskap och även vissa förutfattade meningar härstammar ur en del arbeten 

som gjorts innan denna uppsats påbörjats. En litteraturgenomgång som vi gjort tidigare 

år handlade om klienternas upplevelser av eftervård och eftervårdens betydelse. Eftersom 

att vår tidigare litteraturgenomgång gjordes med ett klientperspektiv hade vår upplevelse 

av hur socialsekreterarna arbetar färgats något av klienternas beskrivning av sina 

upplevelser. Denna upplevelse kom dock på skam under intervjuerna och 

datainsamlingen då vi insåg att socialsekreterarnas arbete är långt mer komplext än vad 

vi först trodde. 

 

Vi inledde projektet med att försöka göra en komparativ design på resultatet. Detta visade 

sig dock ohållbart då de olika intervjupersonerna var väldigt samstämmiga i vad som 

ansågs viktigt för klienten. Däremot skiftade deras åsikter i mycket annat, till exempel 

vad socialsekreterarna ansåg som intressant med klienten. Detta gjorde att vi istället valde 

en tematisk analys av vår data och har presenterat resultatet utifrån denna metod istället. 
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Valet att intervjua socialsekreterare som arbetar med eftervård lämpade sig väl för att få 

svar på våra frågeställningar. Dock hade andra yrkeskategorier såsom personal på 

behandlingshem, boendestödjare eller andra yrkesgrupper som arbetar med eftervård 

sannolikt fungerat lika väl. Sannolikt hade det givit oss ett intressant resultat om vi valt 

att intervjua flera olika relevanta yrkesgrupper och undersökt om det finns en skillnad i 

uppfattningen av eftervård mellan exempelvis socialsekreterare och boendestödjare.  

  

Inför intervjuerna gjorde vi avvägningen att vi skulle dela ansvaret lika för att vara 

intervjuledare, alltså att vi leder hälften var av intervjuerna. Eftersom att vi har olika 

intressen beträffande eftervård skilde sig fokuset på vad handlade om något. Ju fler 

intervjuer vi gjorde ju mer insåg vi att vi måste dela ansvaret även under intervjun, de tre 

sista intervjuerna genomfördes således med två aktiva intervjuare istället för en. Fördelen 

med att båda jobbade aktivt var att vi kunde hjälpas åt att vägleda diskussionen i 

intressanta riktningar.  

 

Vi hade även en del lycka med att ha fler intervjupersoner vid ett av intervjutillfällena. 

Detta upplägg visade på ungefär samma fördelar som att dela intervjun mellan två 

intervjuare. Intervjupersonerna backade upp varandra och fortsatte varandras tankegångar 

och plockade även in delar som den andra kanske hade missat. Det som kan vara negativt 

här är att intervjupersonerna inte vågar säga så mycket som är negativt utan hellre vill 

påvisa en positiv sida av sig själva och sin arbetsplats i högre utsträckning än om det hade 

varit en ensam intervjuperson. 

 

7 Resultatdiskussion 
I följande diskussion kommer vi ställa vår empiri emot den tidigare forskningen för att se 

om några områden med överlappning uppstår samt för att belysa de skillnader som finns, 

om några sådana skulle finnas. Eftervård som begrepp finns inte definierat dock verkar 

det råda en samstämmighet om vad det innebär i praktiken. Både genom att studera 

tidigare forskning och att genomföra intervjuer med socialsekreterare framkom det att 

den uppfattning vi hade kring vad eftervård innebär stämmer överens med det som de 

beskriver som eftervård.  

 

7.1 Standardiserad eller individanpassad eftervård  

De attityder som vi har upplevt hos de socialsekreterarna vi har intervjuat verkar skilja 

sig från de resultat Ekendahl (2007b) erhöll. De tankar som framkom kring vad eftervård 

innebär upplevs dock vara samstämmig mellan Ekendahls och våra intervjuer. Att 

eftervård är en påbyggnad på den initiala behandlingsfasen och syftar till att förankra 

nykterheten hos individen och att få hen återintegrerad i samhället. I Ekendahl (2007b) 

uttrycker en av intervjupersonerna en önskan om att ha ett sorts standardiserat 

eftervårdsprogram där det går att placera individer så att arbetsbördan att individanpassa 

alla eftervårdsinsatser blir mindre krävande. Samma intervjuperson menar också att de 

individanpassade åtgärderna i många fall inte blir tillfredsställande. De intervjupersoner 

vi har talat med betonar snarare hur viktigt det är att individanpassa insatserna för bästa 

möjliga resultat, och att det är viktigt att klienten också är motiverad till att genomföra 

det som beslutas om. Därför måste alla beslut tas tillsammans och i samförstånd med 

klienten för att denne skall kunna gå in i programmet med en motivation om att slutföra 

det. Exakt varför dessa attitydskillnader ser ut som de gör är svårt att svara på. Men det 

skulle kunna ha att göra med den kunskapsstyrning som skett i Sverige i och med 

Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruks- 

och beroendevård 2002. I en rapport från 2007 (SoU 2007:10) noterar 
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Finansdepartementen att kravet på att den bästa tillgängliga kunskap vid behandling ökar 

och kommer öka från brukare och anhöriga. I sin doktorsavhandling När Kunskap ska 

styra (2015) noterar Alm att även om kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik 

började sina liv som separata begrepp är kunskapsstyrning mål att utvecklats en 

evidensbaserad praktik (EBP). 

 

Implementeringen av Evidensbaserad praktik innebär bland annat att den professionelle 

ska använda sig av klienten som kunskapskälla för vilka insatser som lämpar sig bäst. 

Socialsekreteraren ska också hålla sig uppdaterad på relevant forskning på området och 

ha förmågan att sammanväga klientens önskemål i relation till vad forskningen visar sig 

vara effektivt (Oscarsson, 2009). Med grunden i att använda sig av klienten som 

kunskapskälla blir det således problematiskt att använda sig av ett standardiserat 

eftervårdsprogram som nämns i Ekendahl (2007b) eftersom att klienters behov kan se 

väldigt olika ut. Om det nu är så att arbetet med EBP och kunskapsstyrning inte haft ett 

större genomslag förrän 2009 när Oscarsson (2009) publicerade sin handbok i 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten ger det en större förståelse varför Ekendahls 

(2007b) intervjupersoner har svarat som de gjort, och varför deras attityder ser ut som de 

gör. Till skillnad från de intervjuer som vi har utfört, där attityderna är en helt annan. 

  
7.2 Vikten av tillgång till en egen bostad 

 Som en avslutande fråga vid våra intervjuer tillfrågades intervjupersonerna vad de skulle 

införa för insatser om de hade obegränsade resurser. Samtliga socialsekreterare nämnde 

boendeinsatser som en insats de gärna skulle lägga mer resurser på om det fanns. Vissa 

socialsekreterare ansåg det dock vara viktigare än andra. Några av de socialsekreterare vi 

intervjuat berättade att de tyckte att boendeinsatser skulle prioriteras högst om resurser 

fanns. Boendeinsatserna som kom på tal var bland annat stödlägenheter med 

nykterhetskontroller, lågtröskelboende och slutligen egna lägenheter via 

andrahandskontrakt. En konsensus som fanns mellan intervjupersonerna var att klienterna 

måste ha någonstans att ta vägen efter det att de har genomgått den initiala 

behandlingsfasen. Ett stort hinder för klientens återintegrering i samhället som det ser ut 

i många kommuner i nuläget är att det är stor brist på bostäder för dessa klienter att tillgå. 

  

Vikten av tillgång till bostad är något som klienterna också belyser i de artiklar som ligger 

till underlag för den här studien. I både Manuel m.fl. (2012) och Ekendahl (2007a) 

diskuterar klienterna vikten av att få komma ut från den initiala behandlingsfasen till en 

egen bostad. Dock finns det, som tidigare nämnts, få egna bostäder att få tag på och vissa 

av klienterna hänvisas till andra sorters boenden. Dessa boenden, stödboenden eller 

gruppboenden av olika typ, upplevs av klienten som kränkande då de sätter en del 

nykterhetskrav på klienten. Denna kontroll upplevs så kränkande att en klient övervägde 

hemlöshet istället för den boendeinsats som erbjöds. Ur en socialsekreterares perspektiv 

kan dock insatser som drogtester eller vistelse på ett gruppboende vara mer effektivt för 

att uppnå en stabil nykterhet och således lämpa sig bättre för klienten än en egen lägenhet 

utan krav och obligationer (Ekendahl, 2007b). 

 

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende påvisar att boende, 

i någon form, är fördelaktigt för klienten ur en behandlingsaspekt (Socialstyrelsen, 2019). 

En insats som Bostad först har med begränsat vetenskapligt stöd visat att 

behandlingstillfällena blir färre och klientens sociala stabilitet blir högre. Några av de 

insatser som våra intervjupersoner önskar skulle finnas är fler boendemöjligheter där 

ibland boendetrappa knuten till sysselsättning och behandling i olika former, anpassade 

till klienten. Dock framgår det av de nationella riktlinjerna att boendetrappa är en osäker 
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form av insats då de negativa aspekterna av att inte komma vidare eller en återgång till 

tidigare steg kan vara mer skadligt för motivationen än det kan gagna klienten. Däremot 

är en trygg boendesituation nästan alltid till gagn för klientens sociala stabilitet. 

 

Modellen som finns för boendetrappa i de nationella riktlinjerna har en rekommendation 

av 8 på en skala mellan 1 och 10. Denna modell står således lågt i kurs som insats för 

människor med missbruksproblematik. Motiveringen till denna rekommendation är att de 

negativa effekterna av insatsen befaras bli större än de positiva. Viktigt att ta upp i 

sammanhanget är att modellen för boendetrappa som presenterats här sker isolerat från 

andra insatser. För denna utredning fick klienterna boendetrappa som sin enda insats för 

att uppnå ett nyktert leverne. Om insatsen istället utformas som våra intervjupersoner 

föreslår, i samband med sysselsättning och behandling, har insatsen troligtvis en större 

chans att vara till nytta för klienten och återintegrering i samhället är den troliga slutsatsen 

av en sådan integrerad insats (Socialstyrelsen, 2019). 

 

För att en boendetrappa skall ge ett gynnsamt resultat för klienten som förhoppningsvis 

leder till en återintegrering i samhället bör behandlande insatser ges tillsammans med 

boendeinsatserna. De typer av insatser som våra intervjupersoner påtalade som viktiga i 

samband med bostad var någon form av sysselsättning, detta kan innebära praktikplatser, 

arbetsträning eller någon form daglig sysselsättning. Förutom insatser som riktade sig 

mot arbetsmarknaden ser intervjupersonerna också att det sker någon form av drogtester 

i samband med boende och arbetsmarknadsinsatser. Intervjupersonerna såg också med 

fördel att för de klienter som kan tänkas behöva extra stöd ska stödboenden finnas att 

tillgå, i alla fall till en början tills klienterna har en tillräckligt stabil nykterhet och 

livssituation för att vara redo för att hantera en bostad på egen hand. 

  

Genom insatser som exempelvis fortsatta stödsamtal och eventuella provtagningar borde 

det bli lättare för socialsekreterare att identifiera eventuella riskfaktorer hos individen 

gällande dennes fortsatta nykterhet och samhällsinkludering. Identifierar 

socialsekreteraren risk för återfall har de genom stödsamtal en bättre förutsättning att 

fånga upp individen innan det att återfallet sker. Om individen hade bott helt på egen hand 

utan några stödinsatser kanske risken för ett kraftigt återfall skulle vara större, vilket i 

värsta fall skulle kunna leda till en LVM-placering. Viktigt att ta i beaktande med detta 

resonemang är att vi inte har något vetenskapligt underlag för denna tankegång utan 

spekulerar utifrån vår egen förståelse och erfarenhet. Eftersom att boendetrappa 

tillsammans med andra insatser inte har utretts i de nationella riktlinjerna är det svårt att 

se vilka effekter det skulle få för klienterna på längre sikt. 

 

8 Slutsatser och implikationer 
Utifrån de fem intervjuer som genomförts, med sex intervjupersoner, fick vi ta del av ett 

antal intressanta resultat. Ett av de resultat som framkom som vi anser vara det viktigaste 

för den socialpedagogiska praktiken är att implementeringen av EBP verkar ha fått 

genomslag, åtminstone med de socialsekreterare som varit föremål för denna studie. 

Samtliga intervjupersoner vi har varit i kontakt med under uppsatsens gång lägger stor 

tonvikt på att använda sig av klienten som kunskapskälla och hur viktigt det är att kunna 

upprätta en bra arbetsallians. Tankesättet att se varje klient som en unik individ med unika 

behov som vi har fått ta del av verkar skilja sig en hel del från de socialsekreterare 

Ekendahl var i kontakt med 2007 när han genomförde en liknande studie som den vi har 

gjort. En önskan om ett standardiserat eftervårdsprogram som framkom under Ekendahls 

(2007b) intervjuer har vi inte påträffat i mötet med våra intervjupersoner. Istället handlar 

det om att klienten själv ska får vara med och bestämma över hens behandlingsinsats. 
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Utan klientens egen motivation är en bra behandling inte möjlig enligt de professionella 

vi har varit i kontakt med. Detta arbetssätt går helt i linje med hur Oscarsson (2009) 

beskriver att en Evidensbaserad praktik ska fungera.  

 

Ett oväntat resultat som framkom under intervjuerna var den ökande frekvensen av 

ärenden med samsjuklighet. Socialsekreterarna menar att dessa ärenden sätter större press 

på dem än ärenden med bara missbruksproblem då fall med samsjuklighet sätter större 

krav på samverkan mellan olika myndigheter. Socialsekreterarnas arbete med dessa fall 

blir således mer inriktade på nätverksarbete än bara mötet med klienten. För att 

samverkan ska fungera väl och hjälpa klienten till att bli återintegrerad i samhället krävs 

det att de olika professionerna som är inblandade kan lyssna på varandra och kunna skapa 

samarbeten mellan myndigheter. Socialsekreterarna ser SIP-möten och andra åtgärder 

som krävs som tidskrävande och kravet på samverkan mellan socialtjänst och psykiatri 

gör dessa fall ytterst komplexa att lösa. Det är däremot ingen av de inblandade 

intervjupersonerna som är negativt inställda till denna sorts samarbeten utan ser de endast 

som svåra att få fungera optimalt. Utifrån vad vi har sett under studiens gång kommer 

sannolikt en utmaning för framtiden inom det socialpedagogiska fältet vara just behovet 

av nätverksarbete mellan olika organisationer och myndigheter pga. den ökande 

frekvensen av klienter med samsjuklighet som blir föremål för missbruksvård. Med dessa 

två resultat i beaktning ser vi potentiellt ett ökat behov för den socialpedagogiska 

kompetensen inom missbruksvården. En kombination av praktisk erfarenhet tillsammans 

med värdefull information genom utbildning verkar vara det som ger bäst effekt för en 

väl fungerande socialpedagogisk praktik. Missbruksvården, som vi upplever att den ser 

ut nu, är således i stort behov av den kompetens som socialpedagogen kan föra med sig 

in på fältet. En kompetens som ser varje individ som unik och som kapabel att hantera sin 

problematik med rätt stöd och rätt vägledning.   
 

Cederlund & Berglund (2016) benämner människor som är exkluderade i samhället som 

människor som exempelvis inte har ett regelrätt arbete eller tillgång till en egen bostad. 

Med deras definition är klienterna som är föremål för eftervård som de professionella vi 

har mött exkluderade. Men med adekvata eftervårdinsatser ges dessa människor en 

möjlighet att återinkluderas i samhället vilket innebär att de kan få stöd med bostad, arbete 

och även att återanknyta sociala kontakter. Om eftervårdsinsatsen mynnar ut i ett 

gynnsamt behandlingsresultat har således en människa som levt exkluderad blivit 

återintegrerad i samhället (Cederlund & Berglund, 2016).  
 

8.1 Vidare forskning 

De resultat som har erhållits i denna studie är inte generaliserbara för hur arbetet med 

eftervård ser ut i hela Sverige då urvalet är alldeles för litet för att ge någon form av 

vetenskaplig tillförlitlighet. Det skulle krävas fler och mer omfattande studier på 

forskningsområdet för att med större säkerhet kunna bidra med ny kunskap på området. 

Vår litteraturgenomgång inför denna studie verkar tyda på att forskning ur 

socialsekreterarnas perspektiv är ett eftersatt område då vi endast fann en svensk studie 

på detta område. I kontrast till detta finns det ett brett utbud av studier som är genomförda 

ur ett klientperspektiv. Detta skulle kunna resultera i en snedvriden bild av hur behandling 

och eftervård faktiskt ser ut i praktiken.  

 

Ett annat område som hade varit intressant att se mer forskning i är varför en så stor del 

av klienterna inte får eller går på sin eftervårdsbehandling. Möjliga anledningar till detta, 

enligt vår studie; kan vara intressekonflikter mellan professionell och klient, en känsla av 

att vara färdig med behandling, återfall och bristande förtroende för socialtjänsten. Detta 
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är något som dock skulle behöva mer forskning för att kunna bekräfta då vår studie är för 

liten och har ett annat fokus för att kunna delge några definitiva resultat.  
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Bilagor  

Bilaga A - Missiv 

Förfrågan för medverkan i C-uppsats 

 

Vi är två studenter som läser tredje året inom ”Pedagogik med inriktning mot ungdom och 

missbruksvård (120hp) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller för närvarande på med att 

skriva C-uppsats och har valt att undersöka hinder- och tillgångar som uppstår i mötet med 

klienter som är föremål för eftervårdsinsatser. Anledningen till att vi kontaktar er är att vi 

hoppas kunna få intervjua er och ta del av era erfarenheter när det gäller klienter och stabil 

drogfrihet.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30–40 min och frågorna handlar om vad ni upplever vara 

betydelsefulla hinder- och tillgångar för ett lyckat samarbete med klienten på dennes väg till 

en stabil nykterhet. Eftersom vår C-uppsats handlar om samhällsvetenskaplig forskning så 

följer vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att respondenter kommer hållas 

anonyma. Varken namn, kön, ålder eller yrkesbefattning kommer att uppges i resultatet. Med 

ert samtycke kommer vi spela in intervjun med mobil för att senare transkribera. Resultatet 

från intervjun kommer endast användas till vår C uppsats. Deltagandet i intervjun är helt 

frivilligt och ni har när som helst under intervjun rätt till att avbryta.  

 

Om ni har lust och möjlighet att medverka i intervju till vår C-uppsats så är ni välkommen att 

maila oss eventuella frågor samt vilken tid som skulle passa er bäst. 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar, David Heerman och Jacob Petersson  
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Bilaga B – Intervjuguide 

Intervjuguide 

 
1. Vad innebär begreppet eftervård för dig?  

● Vilka eftervårdsinsatser erbjuder verksamheten? 

● Görs det någon avvägning för vilka insatser som erbjuds beroende på klienten, 

kön/ålder etc? 

 

2. Upplever du att det finns någon specifik eftervårdsinsats som har visat sig särskilt effektiv? 

●  Anser du att eftervård är  viktigt överhuvudtaget eller spelar sådana insatser mindre 

roll i det stora perspektivet?  

● Hur ser du som socialsekreterare på klienters behov? Relationellt? Punktuellt?  

 

3. Vilka hinder upplever du finns i mötet med klienter som är föremål för eftervård?  

Attityder, social/psykisk problematik etc?  

● Intressekonflikter 

● Motivationsbrist från klientens sida? 

 

4.Vilka tillgångar upplever du att det finns i mötet med klienter som är föremål för eftervård? 

● Klientens attityd?  

● Vikten av en bra arbetsallians? 

● Personkemi? 

 

5. Vad krävs av klienten för att uppnå en lyckad behandlingsinsats som mynnar ut i en stabil 

nykterhet? 

● Återfall?  

● Arbete? 

● Bostad? 

● Möten? 

 

6. Vad krävs av er som socialsekreterare för att kunna hjälpa klienten på dennes väg till 

nykterhet? 

● Återfallsprevention? 

● Aktivt stöd? 

● Arbetsmarknadsinsater? 

 

7. Om det fanns obegränsade resurser vilket stöd och vilka insatser skulle du vilja införa? 

  


