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Socialsekreterarna inom missbruksvården har en delegation som ger dem ett 

handlingsutrymme att själva kunna fatta beslut. Det betyder att de sitter i en 

maktposition gentemot klienten samtidigt som de är i ett underläge gentemot chefer och 

den politiskt styrda organisationen. Något som de har gemensamt är att de måste följa 

samma lagar. I socialtjänstlagen framkommer det att klienten har rätt till att få hjälp 

med att komma ifrån sitt missbruk, samt att insatserna ska vara av god kvalite. Mot 

denna bakgrund var syfte med studien att undersöka hur och på vilka grunder 

socialsekreterare säger sig fatta beslut om insatser för personer med missbruksproblem. 

Det är en kvalitativ studie som genomfördes med en vinjett samt kompletterande frågor 

för att få ett resonemang kring beslut av insats. Våra intervjupersoner var fem 

socialsekreterare inom missbruksvården. Resultatet av studien visar att det är ett 

komplext område då det finns olika faktorer som påverkar. Dels handlar det om 

organisationen och de styrdokument som de ska följa men även ekonomiska faktorer. 

Något som även har en stor inverkan i beslutet är utbytet av kunskap och erfarenheter 

med kollegor och chef. Vår slutsats av studien är att de styrdokument och regler som 

finns inom missbruksvården inte går i linje med hur det ser ut i praktiken. Detta då 

socialsekreterarna i högre grad prioriterar att lära känna klienten och därmed bygga upp 

en relation. Studien visar även att organisationen har en stor påverkan då de bestämmer 

över utbudet av insatser i kommunen. Men även utbildning och erfarenhet har betydelse 

i hur ett beslut om insats fattas. 
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 Inledning 
År 2008 tillsatte regeringen en statlig utredning vars uppdrag var att göra en översyn av 

missbruksvården i Sverige. I uppdraget som redovisades 2011, ingick att se över hur 

individers ställning kan stärkas samt förbättra tillgängligheten och tillgången till 

kunskapsbaserade insatser för individer med missbruk eller beroende. Utredningen visar 

bland annat att det finns skillnader avseende missbruksvårdens kvalite beroende på 

vilken kommun man bor i. Vissa kommuner och landsting erbjuder inte insatser som har 

en beprövad evidens. I andra kommuner är det lång väntetid innan man får den hjälp 

man behöver. Utredningen lyfter även fram bristande kompetens inom 

missbruksvården. Att det finns stora brister i kunskap om missbruk och en stor del av 

personalen som är verksam inom området saknar adekvat utbildning. Enligt utredningen 

måste detta åtgärdas för att uppnå en kunskapsbaserad missbruksvård. Det presenteras 

olika åtgärder i form av fördjupad utbildning för att på så sätt specialisera sig kring 

missbruk, men även utveckla olika utbildningar som riktar sig mot missbruk- och 

beroendevård (SOU 2011:35).  

 

“Missbruksvården är illavarslande ojämlik” menar Wigzell & Heurgren (2017) i en 

debattartikel 2017. Socialstyrelsen presenterar en ny rapport som visar att missbruks-

och beroendevården har brister i form av kunskapsbaserade insatser. Detta trots att det 

finns nationella riktlinjer med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt Wigzell 

& Heurgren (2017) grundar sig bristerna i att de beprövade metoderna inte används i 

praktiken i den utsträckning som är nödvändig för att hjälpa klienterna att komma ifrån 

sitt missbruk.  

 

Samtidigt framgår det i Socialstyrelsens riktlinjer  att den som behöver samhällets 

insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de 

metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för klienten 

(Socialstyrelsen, 2019). Metoder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet måste 

även anpassas till individen. 

 

“För att kunna bedöma personens behov av stöd, planera ett 

behandlingsprogram och välja rehabiliteringsinsatser behöver vården och 

omsorgen ta hänsyn till varje persons särskilda förhållanden. Det är 

klientens eller patientens behov som avgör val av insats, och förutom 

missbruks- eller beroendeproblem är det viktigt att även kartlägga hela 

livssituationen“ 

(Socialstyrelsen 2019, s.26) 

 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket betyder att det finns ett handlingsutrymme att 

förhålla sig till, både för kommuner och för enskilda handläggare. Det kan därmed bli 

problematiskt eftersom att varje kommun själva bestämmer vilket behandlingsutbud 

som ska finnas. därmed kan de ser olika ut i varje kommun, samtidigt som lagen är 

densamma för alla (SOU 2005:34).  

 

I 3 kap 3 § Socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att insatser inom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet. När det gäller missbruksvården finns 

dock inga särskilda krav på vilken utbildning som personal bör ha. Detta till skillnad 

från handläggning av ärenden som rör barn och unga där kraven är socionomexamen 

eller annan relevant utbildning för högskolenivå (Socialtjänstlagen kapitel 3 § 3a). 
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Det finns ingen profession som har autonomi över missbruksvården och därmed behövs 

ingen legitimation för att arbeta inom området. Det finns inga krav på att genomgå en 

specifik utbildning för att arbeta inom missbruksvården. Verksamma inom området kan 

därför ha olika utbildningsbakgrunder, så som kan handla om sjuksköterskor, 

socionomer, behandlingspedagoger och även läkare. Däremot finns det utbildningar 

med inriktning mot missbruks- och beroendevård. Det finns även utbildningar som ger 

fördjupad kunskap kring området för att på så sätt lära sig mer kring ämnet. Dessa 

utbildningar ges på olika nivåer, på folkhögskolor som yrkesutbildningar och på 

universitetsnivå (SOU 2011:35).  

 

Socialsekreterarens arbete är intressant ur ett socialpedagogiskt perspektiv eftersom att 

det handlar om att hjälpa varje enskild individ, där vägarna ut ur problematiska livsstilar 

kan vara många och skiftande. Socialpedagogik bygger på dialog och respekt i syfte för 

att skapa ett motivationsarbete till en förändring hos varje individ. Bemötande och 

självkännedom är även något som Cederlund & Berglund (2014) lyfter som verktyg i 

det goda mötet som skapar bra grunder till en förändring. I relation med detta ska även 

de verksamma inom området följa lagar och styrdokument. Men har även klientens 

förutsättningar och önskemål att förhålla sig till. Socialsekreteraren har begränsningar i 

sitt yrke, då det finns lagar och riktlinjer att förhålla sig till. Samtidigt som 

socialsekreteraren ska ge klienten den bästa stöd och vård för att få sina behov 

tillgodosedda. Detta leder till att socialsekreterarens arbete kan upplevas som komplex.  

Storö (2013) beskriver detta med hjälp av handlingsutrymme, att genom det praktiska 

arbetet och reflektionen i arbetet finner man den bästa lösningen till individen. Då 

reflektionen fångar både de teoretiska och den praktiska erfarenheten som syftar till att 

skapa en lösning (Storö, 2013).  

 

Socialtjänstlagen är en ram, vilket innebär att det finns ett handlingsutrymme att 

förhålla sig till för att uppnå lagen. Det kan därmed bli problematiskt eftersom att varje 

kommun själva bestämmer vilket utbud som ska finnas och det därmed ser olika ut i 

varje kommun. Något som vi även tycker är intressant är vilka kunskaper 

socialsekreterarna använder sig av i beslutsprocessen. Detta eftersom att 

socialsekreterare kan ha olika utbildningar, vilket kan påverka vilken kunskap de 

besitter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur och på vilka grunder socialsekreterare säger 

sig fatta beslut om insatser för personer med missbruksproblem.  

Detta önskar vi besvara med följande frågeställningar: 

 

1.  Hur beskrivs beslutsprocessen utifrån en specifik fallbeskrivning? 

2.  Vilka kunskaper använder socialsekreterare sig av i beslutsprocessen?  

3.  Vilket handlingsutrymme upplever socialsekreterare att de har vad gäller 

egna bedömningar och mandat att fatta beslut? 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Förändringar inom missbruks- och beroendevården 

Synen på samhällets ansvar för personer med missbruksproblem har förändrats betydligt 

de senaste decennierna. Den har gått från att ha skyddat samhället från alkoholister till 

att erbjuda personer med missbruksproblematik hjälp och stöd. Frivilliga insatser för 
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personer som hade problem med alkoholen kom att erbjudas år 1931. Utvecklingen gick 

sakta framåt och 1956 tillträdde en ny lagändring vilket gjorde att fler människor kom 

att omfattas av lagen. År 1982 gjordes en stor förändring inom socialvården vilket även 

kom att omfatta missbruks- och beroendevården i Sverige. Den nya förändringen 

innebar att socialtjänstlagen blev en ramlag. Det ledde bl.a. till att fick kommunerna en 

stor frihet i att själva forma sina hjälpinsatser till personer med missbruks- och 

beroendeproblematik (Alm, 2015).  

 

2.2 Lagar som berör missbruksvård 
I socialtjänstlagen, SoL, står följande som rör missbruks- och beroendevården 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 (5 kap 9 § SoL). Det betyder att personer med missbruksproblematik idag har 

rätt till hjälp för att komma ifrån sitt missbruk samt att detta ska bygga på personens 

självbestämmande enligt § 1 SoL.  

 

I de fall då missbruket anses vara en allvarlig risk för personen och där dennes behov 

inte kan tillgodoses av SoL, finns det en lag som innebär att en person kan omhändertas 

för vård Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Syftet med lagen är att motivera 

klienten att frivilligt ingå i behandling, vilket framgår i 3§ LVM. 

Antalet personer som vårdas för missbruksproblematik har de senaste åren varit ungefär 

densamma. Enligt en statistik som Socialstyrelsen (2018) presenterar finns det i Sverige 

cirka 19.500 personer som får vård på något sätt på grund av sitt missbruk. Detta 

inklusive personer som tvångsvårdas enligt, lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM), vilket omfattar 372 personer den 1 november 2017 (Socialstyrelsen, 2018).   

 

2.3 Organisation 

Varje kommun och region har ett ansvar för att tillgodose invånarnas trygghet och 

behov. Det innebär att varje kommun och landsting måste ta ett ansvar för sin egna 

kommun och följa rikets lagar, även om kommunerna har självstyre (Regeringskansliet, 

2015). Socialtjänstlagen, SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är styrande för 

kommun och region. Dessa är ramlagar som innebär att det framgår riktlinjer och mål 

med lagen. Däremot framgår det inte detaljerat hur det ska utföras utan endast vad som 

är målet med lagen. Det betyder att det finns ett handlingsutrymme för att uppnå lagens 

mål, inom ramen (SOU 2005:34). 

 

Eftersom kommunerna har olika politiska styren kan handlingsutrymmet se olika ut från 

kommun till kommun då de även ansvarar för sin egna ekonomi. Det betyder att vissa 

kommuner satsar mer på vissa områden än andra som t.ex. missbruksvården. Generellt 

har missbruksvården en låg prioritering ur ett kommunalt perspektiv. Något som kan 

visa sig genom att utbudet som berör behandlingsinsatser kan variera från kommun till 

kommun (SOU 2011:35). Detta är något som professionella inom den offentliga sektorn 

måste anpassa sig till, att utbudet av insatser kan vara begränsade inom vissa 

kommuner. Det kan därför påverka socialsekreterares val av insats och åtgärd för den 

enskilde klienten (Alm, 2015). 

 

2.4 Styrdokument  

Nationella riktlinjer utfärdas av socialstyrelsen och har som syfte vara vägledande för 

vilka  arbetssätt och metoder som har evidens och vad som bör användas i praktiken 
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inom missbruksvården. År 2008 kom en statlig utredning som fick stor betydelse för 

missbruks- och beroendevården. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta 

för brukaren (SOU 2008:18). Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att de tre 

kunskapskällorna: forskning, den professionelles expertis samt klientens erfarenheter, 

ska sammanvägas vid en bedömning och beslut av den professionella (Alm, 2015; 

Oscarsson, 2009). 

 
2.4.1 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten har varit ett diskuterat ämne sedan 

socialstyrelsen kom med nya riktlinjer som innebar att arbetet inom socialtjänsten skulle 

luta sig mot evidens. Socialstyrelsen beskriver att syftet med “Evidensbaserad praktik 

handlar om en medveten och systematisk strävan att bygga vård och omsorg på bästa 

möjliga vetenskapliga grund (evidens)” (Socialstyrelsen, 2012, s.5). 

 

Oscarsson (2009) beskriver att den professionellas expertis har en central roll i den 

evidensbaserade praktiken. Den professionella ska vara påläst kring vad forskningen 

säger samt fånga upp klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar. 

Dessutom bör den professionella sammanväga egna och kollegors erfarenheter mot de 

resurser som är tillgängliga. Vidare lyfter Oscarsson (2009) fram två typer av 

kompetenser, professionell kompetens och personlig kompetens. Den professionella 

kompetensen är kunskap och erfarenheter som skapas i det dagliga arbetet och utvecklas 

genom utbildning. Det är även kunskap som fångas upp från individens yrke, kollegor 

och klienter. Den personliga kompetensen är faktorer som utvecklas i relationen till och 

möte med andra individer och grupper. Även faktorer som livserfarenhet, mognad, 

flexibilitet, empati, förmåga till att kritiskt reflektera samt nyfiken på att testa nya saker 

och utvecklas är viktigt (Oscarsson, 2009).  

Oscarsson (2009) beskriver att det kan vara faktorer som påverkar socialsekreterarna 

inom missbruksvården, i val av insats för klienten. Han betonar att det är viktigt som 

professionell att utgå ifrån klientens förutsättningar, behov och önskemål när det gäller 

val av insats. Varje individ finns i ett unikt sammanhang och det gäller att kunna matcha 

klient och insats på ett bra sätt. Klientens inflytande är viktigt för att skapa en bra 

arbetsallians samt att se klientens önskemål, behov och förväntningar. 

Autonomiprincipen väger tungt, då autonomiprincipen innebär att ta hänsyn till 

klientens självbestämmande. Att tillsammans göra detta arbete med klienten för att 

skapa en förändring samt få ett önskat behandlingsresultat. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till bakgrundsfaktorer, specifika klientfaktorer och gemensamma klientfaktorer 

som är en viktig del i val av insats. Bakgrundsfaktorer beskrivs som klientens ursprung 

samt tidigare livshistoria. Specifika klientfaktorer är de problem eller behov klienten 

söker stöd/ hjälp för och gemensamma klientfaktorer är de faktorer som är täckande och 

har visat sig ha betydelse i psykosocial behandling. Förutom dessa faktorer bör den 

professionella fånga upp klientens egna syn på problem, behov, önskemål, erfarenheter 

samt förväntningar (Oscarsson, 2009). 

 
2.4.2 Bedömningsinstrument 

Det finns olika bedömningsinstrument som socialsekreterare kan använda sig av när det 

gäller val av insatser. Bedömningsinstrument används för att kartlägga ett 

behovsområde som klienten har. Detta genom att använda sig av strukturerade 

intervjuer där den professionella ställer frågor till klienten som berör olika livsområden. 

Det finns olika bedömningsinstrument som professionella inom missbruksvården kan 

använda sig av, men socialstyrelsen rekommenderar främst två inom missbruksvården 

(Socialstyrelsen, 2019). ASI (Addiction Severity Index) och DOK (Dokumentation av 
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klienter), är två bedömningsinstrument som socialstyrelsen rekommenderar. 

Anledningen till att socialstyrelsen rekommenderar dessa bedömningsinstrument är att 

de anses ha hög evidens. Syftet med att använda sig av bedömningsinstrument är att 

kunna mäta effekten av en insats, men även för att ha en grund som insatsen bygger på 

(Alm, 2015). De flesta bedömningsinstrumenten har en grundintervju som är den första, 

där man gör en första kartläggning. För att sedan göra en uppföljning av klienten och 

därmed kan mäta effekten av insatsen (Socialstyrelsen, 2019).  

 

3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt ska vi presentera vad tidigare forskning visar kring området. Vi har 

delat in avsnittet i tre huvudrubriker med tillhörande underrubriker i följande ordning: 

En politiskt styrd organisation,  som berör hur politiska beslut påverkar arbetet som 

socialsekreterare. Styrdokument som berör synen och användningen av 

bedömningsinstrument samt kunskapsbas i form av evidensbaserad praktik inom socialt 

arbete. Sista avsnittet handlingsutrymme handlar om delegationen som socialsekreterare 

har och hur detta påverkar deras arbete. 

 

3.1 En politiskt styrd organisation 

Styrdokument och riktlinjer ska användas för att hjälpa verksamheterna att arbeta 

kunskapsbaserad med metoder som har beprövad effekt. Detta för att klienten inte ska 

ta skada av behandlingen (Socialstyrelsen, 2019). Något som Alm (2015) tar upp i 

avhandlingen När kunskap ska styra, vars syfte är att belysa hur kunskapsstyrningen 

tolkas av behandlare och anpassas till en lokal praktik i relation till organisatoriska och 

professionella villkor samt vilka implikationer det kan få för kunskaps- och 

verksamhetsutveckling inom området som beskrivs som en kollektiv kunskap. En 

kollektiv kunskap som finns på en arbetsplats, det kan även handla om 

vidareutbildningar inom organisationen.  

Resultatet visar att kunskapsstyrningen måste anpassas efter verksamheterna och deras 

förutsättningar. Något som inte anses vara lätt då kunskapsstyrning inte alltid är 

anpassad till hur verksamheterna ser ut och därmed är svåra att applicera direkt. Men 

även att organisationen kan beskriva sitt arbetssätt enligt en process som inte 

överensstämmer med verkligheten. Eftersom att arbetsplatsen istället anpassar sitt arbete 

efter den lokala verksamheten.   

 

Den kommunala missbruksvården styrs av politiska beslut som tas i nämnden eftersom 

att socialtjänsten är ett ansvar som kommunerna har. Nämnden har även det yttersta 

ansvaret för individärenden. Det innebär att de politiker som sitter i nämnden har 

makten att besluta om en person ska få vård eller inte, men de kan även påverka vilken 

typ av vård personen kan få. Personer som jobbar inom socialtjänsten har en delegation 

som innebär att de själva kan fatta vissa beslut i sitt arbete som berör klienter utan att 

behöva ett beslut från nämnden. Det finns däremot inga riktlinjer över hur mycket som 

ska delegeras till tjänstemännen inom socialtjänsten, utan det är något som tas i de olika 

kommunerna. Det kan innebära begränsningar för socialsekreterarnas 

handlingsutrymme, då det kan komma att begränsas av politiker. Något som kan 

jämföras med hur det ser ut inom hälso- och sjukvården, där politiker inte har samma 

inflytande och därmed inte påverkar de professionellas handlingsutrymme på samma 

sätt. En läkare har ett eget mandat att fatta val av insats för en patiens, likaså följer 

sjuksköterskor läkares ordinationer och inte vad politikerna föreslår (Alm, 2015).  
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Wallander & Blomqvist (2005) lyfter fram att socialsekreterares bedömningar påverkas 

av flera olika faktorer. Dels det aktuella behandlingsutbudet, men även ledarskap och 

arbetskulturen som finns på arbetsplatsen har visat sig ha en stor påverkan. Om det finns 

rutiner där det framgår hur arbetet ska utföras, men även förhållningsregler. Det är 

något som socialsekreterarna lär sig och utifrån den lärdomen analysera och bedöma 

klientens behov.  

 

3.2 Standardisering 

 
3.2.1 Bedömningsinstrument 

I Alm (2015) framkommer det att chefer och politiker har en vision om att 

bedömningsinstrument ska användas i hög utsträckning, men att det i praktiken ser 

annorlunda ut. Detta pga att det inte alltid görs en strukturerad intervju med klienten. 

Alm (2015) beskriver även i sin avhandling att det inte alltid görs en grund ASI i den 

utsträckning som det bör göras och därmed inte heller en uppföljning med en ASI. 

 

Björk (2018) belyser i artikeln Mot en situerad standardisering inom socialtjänsten att 

det finns problematiska aspekter med bedömningsinstrument. Det handlar om att 

användandet av bedömningsinstrument inte används i den utsträckning som det är 

menat. Han menar att ett av syftet med att använda sig av standardiserad dokumentation 

är att utveckla den vetenskapliga grunden i praktiskt socialt arbete. Där professionella 

som arbetar inom socialtjänsten är positivt inställda till att använda sig av det, samtidigt 

som de inte alltid anser att det är till nytta. Anledningen tycks bero på att det är 

tidskrävande men även att de inte alltid ger en sann bild av hur livssituationen ser ut för 

klienten. För att bedömningsinstrumenten inte är anpassade efter individen i den 

utsträckning så att det ger en sann bild. Björk (2018) menar att bedömningsinstrumenten 

måste anpassas efter hur det ser ut i praktiken.  

 
3.2.2 Evidensbaserad praktik inom socialt arbete 

Evidensbaserad praktik inom socialt arbete har som syfte att minska glappet mellan 

forskning och det praktiska arbetet som utförs inom området. Något som lyfts fram av 

Svanevie (2011) i avhandlingen Evidensbaserat socialt arbete: Från idé till praktik, 

vars syfte är att beskriva och analysera försöket att etablera EBP. Fördelar med EBP 

inom socialt arbete beskrivs vara att det behövs ett systematiskt arbete för att kunna 

mäta effekten av insatser och därmed utveckla en vetenskaplig kunskapsbas.  

 

I Svanevie (2011) avhandling lyfter författaren även fram kritiska röster mot EBP, som 

handlar om att det unika i socialt arbete. Det handlar om möten med enskilda personer 

och komplexiteten det medför, vilket kan försvinna bakom styrdokument som EBP 

innebära. Detta eftersom det kräver att metoder är beprövade och att de lokala 

metoderna som inte har en vetenskaplig grund därmed kan försvinna. Lokala metoder 

beskrivs som delar av en beprövad metod som är anpassad efter individen, i 

kombination av egen erfarenhet eller kunskap.  

 

3.3 Handlingsutrymme 

 
3.3.1 Socialsekreterares handlingsutrymme i Sverige och ur ett internationellt 
perspektiv  

Vilket handlingsutrymme gräsrotsbyråkrater har kan se olika ut beroendes på i vilken 

kommun de arbetar på. Något som de har gemensamt är att de har en självständighet att 
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fatta vissa beslut. Begränsningar som finns kan handla om att det finns andra som har 

det yttersta ansvaret och därmed har gräsrotsbyråkraterna begränsad delegation 

(Nordlander, 2006). Anledningen är att dessa organisationer ofta är politikerstyrda. 

Något som även överensstämmer ur ett internationellt perspektiv. Tony Evans (2013) 

skrev en artikel som handlar om myndigheter och handlingsutrymmet inom socialt 

arbete i England. Syftet var att undersöka hur socialarbetare ser på sitt 

handlingsutrymme i relation till de offentliga myndigheterna de arbetar i. Detta då det 

har antytts att myndigheterna har minskat de professionellas handlingsutrymme. 

Resultatet i studien visar att professionella ser sitt handlingsutrymme på olika sätt. Där 

en del av de som medverkat i studien anser att de har en stor frihet och ett 

handlingsutrymme att ta egna beslut. Samtidigt menar andra medverkande att 

organisationens riktlinjer begränsar deras egna frihet och handlingsutrymme. 

 

Trots att det finns styrdokument och rutiner kring hur socialsekreterares arbete ska se ut 

är det något som inte är lätt att kontrollera. På grund av socialsekreterarnas 

handlingsutrymme. Nordlander (2006) menar att det finns fördelar med 

handlingsutrymme, vilket är att kunna anpassa insatser utifrån varje enskild individ. 

Samtidigt som han belyser det stora ansvaret det medför att som socialsekreterare ha det 

mandatet.  

 
3.3.2 Tillämpning av kunskap utifrån professionellas perspektiv 

Ekberg (2010) beskriver i sin avhandling Dom kallar oss värstingar, vikten av 

relationen mellan den professionella och den enskilde. Vilket grundar sig i en 

demokratisk rätt, där den enskilde har rättigheter enligt lag men även rätt att vara 

involverad och ha insyn i sitt ärende. I avhandlingen lyfts dessutom betydelsen av vilket 

bemötande klienten får då det kan vara avgörande för utvecklingen kring relation mellan 

klienten och den professionella. Det kan även påverka hur klienten uttrycker sin 

situation. Ett relationellt bemötande, där klientens förutsättningar spelar en viktig roll 

för att förstå klienten och dennes handlingar, belyses som en viktig del i det sociala 

arbetet.  

 
3.3.3 Implicit och explicit kunskap 

Explicit kunskap beskrivs av Alm (2015) som kunskap som kan spridas, det betyder att 

det handlar om manualer eller kunskap som kan regleras. Implicit kunskap handlar om 

den kunskapen som förmedlas mellan personer, den kunskapen som inte finns 

nedskriven i en teori (Alm, 2015). Detta är något som framkommer i Ellström (1992) 

studie Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Han beskriver att implicit 

kunskap är sådan kunskap som man inte kan sätta ord på, medan han beskriver explicit 

kunskap som sådan vi kan förmedla till andra, kunskap som vi kan sätta ord på.  

 

Nordlander (2006) beskriver i sin avhandling Mellan kunskap och handling: om 

socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet. Där det framkommer att 

socialarbetare kan använda kunskap utifrån den situation som de är involverade i. Det 

betyder den erfarenheten som de får med sig av sitt dagliga arbete. I Nordlander (2006) 

framkommer det att socialsekreterarnas kunskapsanvändning förändras under tiden 

utredningsarbetet pågår. Detta beskrivs bero på olika faktorer, dels tros det beror på att 

socialsekreteraren lär känna klienten mer under tiden, och därmed väger klientens egna 

beskrivning och önskan mer, men även att den egna erfarenheten får större betydelse.  

 

Socialsekreterarnas syn på det aktuella området kan även påverka val av insats. Det 

betyder vilken syn socialsekreteraren har på klientens problematik. Wallander & 
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Blomqvist (2005) belyser i sin studie att socialarbetarnas val mellan insatser påverkas 

främst av socialarbetarnas uppfattning om alkohol- och narkotikaproblem, men även till 

viss del av socialarbetarnas kön, utbildning och arbetsposition. Socialarbetarnas val 

mellan insatser påverkas även av andra faktorer i bedömningar och beslut exempelvis 

erfarenheter och personlighetsdrag. Socialarbetares bedömningar om vad som är den 

”ideala” insatsen för klienterna påverkas i viss mån av de olika organisatoriska samt 

strukturella förutsättningarna som finns på de lokala socialtjänst enheterna. Den 

kulturen som finns på arbetsplatsen påverkar även socialsekreterarnas. Vilket innebär 

den kunskapen som socialsekreteraren får av varandra genom att socialisering med 

varandra kan påverka kunskapsbasen som socialsekreterarna bär på (Wallander & 

Blomqvist, 2005). Nordlander (2006) kallar detta för den inofficiella kunskapen, något 

som kan jämföras med implicit kunskap. D.v.s.en kunskap som inte är dokumenterad 

men som sprids från person till person.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt ska vi presentera vår teoretiska utgångspunkt som är professionsteorin. 

Avsnittet presenteras genom att ge en kort beskrivning av vad en profession är, för att 

sedan gå vidare till att beskriva kriterier för ett professionellt arbete. För att tydligare 

förstå kopplingen mellan professionsteorin och syftet med vår studie har vi därför valt 

att ha med underrubriken Gräsrotsbyråkrater. Här berörs förutsättningar som anses vara 

nödvändiga för att kunna genomföra arbetet som socialsekreterare utifrån Lipskys 

beskrivning. Slutligen i avsnittet beskriver vi handlingsutrymme och kunskapsbas som 

är våra begrepp i studien.  

 

4.1 Vad är en profession? 

För att förstå vad en profession är måste vi först redogöra för uppkomsten av begreppet 

och hur det har utvecklats genom åren samt hur begreppet används idag. Dels för att det 

har skett en förändring i samhället som har krävt att nya yrkesgrupper har uppkommit 

men även eftersom begreppet kan beskrivas utifrån olika kriterier.  

De klassiska professioner är de professioner som till en början endast hade akademiska 

utbildningar, men som även hade en vetenskaplig grund, exempelvis läkare och jurister. 

Dessa professioner hade hög status i samhället och de hade även autonomi över ett 

område. Då samhället utvecklades och välfärden fick ett större ansvar för samhället blev 

behovet av yrkesverksamma i samhället större. Nya yrkesgrupper behövs, dels för att 

hjälpa de befintliga professionerna men även för att kunna täcka behoven i samhället. 

Sjuksköterskor utbildades för att kunna hjälpa läkare. Lärare utbildades för att avlasta 

prästerna i fostran och lärandet och socialarbetare utbildades för att hjälpa de utsatta 

människorna. Dessa yrkesgrupper blir semi-professioner. En semiprofession 

karakteriseras av att de är underordnade en organisation eller en profession. De har inte 

ett eget mandat att fatta egna beslut, utan det är någon annan som har det yttersta 

ansvaret (Olofsson & Pettersson, 2011). 

 

4.2 Kriterier för ett professionellt arbete 

Molander & Terum (2008) lyfter fram åtta olika kriterier för ett professionellt 

förhållningssätt, som de kallar för den performativa aspekten. Kriterierna lyfter de fram 

för att göra skillnaden tydligare från yrkesgrupper som har professionsdrag och de 

yrkesgrupper som inte har dessa drag. Vi har valt att använda fyra av kriterierna i vår 

studie för att analysera socialsekreterarnas roll i arbete inom missbruksvården. Det 

första kriteriet som vi vill lyfta fram är att klienter är den professionellas motpart, det 

betyder att det finns en ojämn balans i relationen mellan den professionelle och klienten. 



  
 

 9 

Eftersom att klienten söker sig till den professionelle då denne besitter på kunskap som 

klienten behöver för att få stöd och hjälp. Det andra kriterium som vi vill lyfta fram är 

professionella som problemlösare, vilket innebär att den professionelle ska hjälpa 

klienten med det som denne söker hjälp för. Det betyder att den professionella kan med 

hjälp av sin kunskap förändra ett tillstånd för klienten. Det tredje är att systematiserad 

kunskap i sitt yrkesutövande, vilket handlar om att ha en vetenskaplig grund. Det fjärde 

handlar om att precision i yrkets utförandet kräver handlingsutrymme, vilket beskrivs 

som ett stort ansvar för att fatta beslut. Något som Molander & Terum (2008) beskriver 

är nödvändigt i vissa yrken för att kunna hjälpa klienten. Samtidigt som de lyfter fram 

att det behövs lagar och regler, men även att de inte ska framgå specifikt hur en tjänst 

ska utföras.  

 

4.3 Gräsrotsbyråkrater 

Gräsrotsbyråkrater beskrivs av Lipsky (2010) som en mellanhand mellan lagar och 

samhället. Han definierar offentliga anställda som gräsrotsbyråkrater, vilket i denna 

uppsats omfattar socialsekreterare. Att arbeta som gräsrotsbyråkrat handlar om att 

kunna fatta egna beslut där det ibland måste ske snabbt. Lipsky (2010) beskriver 

gräsrotsbyråkrat utifrån det arbetet som de gör i mötet med klienten, vilket han 

karakteriserar utifrån tre olika kriterier. Det första kriteriet är att den professionelle 

ständigt interagerar med medborgare i sitt arbete. Det andra beskriver att den 

professionelle arbetar inom en organisation som bedrivs av bestämda regler, riktlinjer 

och struktur fast att det ändå finns handlingsutrymme till beslut för klienterna. Det 

tredje beskriver den möjliga inverkan på medborgare inom arbetet är ganska betydande. 

Det betyder att gräsrotsbyråkrater har en viktig roll i samhället men att de även sitter i 

en position där de kan fatta viktiga beslut för den enskilde.  

 

Lipsky (2010) beskriver det problematiska i att arbeta som gräsrotsbyråkrat eftersom att 

denne arbetar utifrån de förväntningar som klienten har på att få hjälp. Detta i relation 

med de mål och handlingsutrymme som den professionelle har att förhålla sig till inom 

sin organisation. Förväntningarna på den professionella blir således från flera håll. Dels 

från klienten som man har direkt kontakt med, men även mot organisationen eller 

myndigheten den professionelle jobbar inom. Lipsky (2010) lyfter fram förväntningar 

som den professionelle har på sitt arbete. Utförandet och förväntningarna på arbetet kan 

vara tvetydiga, motsägelsefulla men även svårt då brist på information kan vara en 

aspekt, där t.ex. information om klientens bakgrund är bristfällig. 

 

4.4 Handlingsutrymme och kunskapsbas 

Ett handlingsutrymme är det utrymme som en professionell har att själv fatta beslut. 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att professionella inom missbruksvården 

har ett handlingsutrymme där de själva kan fatta beslut utifrån hur de tolkar lagen men 

även utifrån en individuell anpassning. Detta betyder att professionella måste väga 

samman en mängd olika faktorer för att på bästa sätt hjälpa klienten utifrån 

lagstiftningen, men det finns andra faktorer förutom lagarna som styr 

handlingsutrymmet som en professionell kan ha. Det kan handla om hur organisationen 

arbetar, det vill säga mot vilka mål, ekonomin men även utbudet som de måste anpassa 

sig till. Handlingsutrymmet är således ett komplicerat begrepp som kan se olika ut 

beroendes på vart man arbetar (Alm, 2015; Lipsky, 2010). 

 

Kunskapsbas handlar om den kunskapen professioner besitter. Inom de klassiska 

professionerna handlar det om den vetenskapliga kunskapen som finns till grund. 
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Kunskap som kan mätas och därmed ses som säker kunskap (Olofsson & Pettersson, 

2011). Inom socialt arbete ser det annorlunda ut, då det inte finns samma typ av 

vetenskapliga grund. Historiskt har det inte funnits några tydliga riktlinjer om hur 

professionella ska arbeta inom socialt arbete. Arbetet med människor har mer handlat 

om att skapa relationer för att på så sätt kunna genomföra en förändring i människors 

liv. Det har beskrivits som en tyst kunskap eller en inofficiell kunskap (Nordlander, 

2006). Inom professionsteorier har en vetenskaplig kunskapsbas setts som något viktigt 

i kriterierna för att få yrkesgruppen ska få status som profession (Olofsson & Pettersson, 

2011).  

 

Att ha en vetenskaplig kunskapsbas har blivit allt viktigare inom socialt arbete, vilket 

går i linje med EBP. Därför använder de professionella sig av olika mätningsinstrument 

för att på så sätt kunna mäta effekten av en insats. Inom missbruksvården använder man 

olika bedömningsinstrument, men de mest förekommande är ASI samt DOK. Då dessa 

är båda starkt rekommenderas av socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2019).  

 

5 Metod  
I följande avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna i vår studie. Vi har 

utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en kvalitativ ansats som omfattar en 

vinjettmetod som var indelade i två delar med en semistrukturerad intervju.  

 

5.1 Hermeneutik 

Denna uppsats utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapsteori. Hermeneutiken har sin 

grund i att förstå och tolka bibeln, men det handlade inte enbart av skrivna texter utan 

även samtal och dialoger betraktas som betydelsefulla för att förstå helheten (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Kvale & Brinkmann (2017) beskriver en hermeneutisk cirkel, vilket 

innebär att skapa en förståelse på ett djupare plan samt att uppnå höjder i cirkeln. Detta 

görs genom att varje ny tolkning bidrar med ny kunskap och förståelse. Kunskapen är i 

ständigt rörelse vilket ses som positivt (Kvale & Brinkmann, 2017). 

Hermeneutiken handlar om att tolka delar för att på så sätt få en förståelse av helheten. 

Genom att försöka sätta sig in i den andra personens situation för att på så sätt kunna 

förstå bakomliggande faktorer samt resonemang. Vilket vi använde oss av när vi tolkade 

intervjuerna som vi gjorde på våra socialsekreterarna. Vi använde oss av en vinjett med 

en semistrukturerad intervju, som vi kallar intervjuguide (se bilaga A). Vi hade 

specifika temat som vi ville beröra, men gav socialsekreterarna friheten till att utforma 

deras egna svar på sitt sätt (Bryman, 2011). Vi upplever att vi fick ett större utrymme 

för att tolka socialsekreterarnas resonemang kring vinjetten samt kunna dra slutsatser 

som besvarade vårt syfte med studien. Vilket även Thurén (2007) beskriver, att 

förståelsen inom hermeneutiken går att uppnå genom att göra tolkningar av personers 

handlingar, resultaten av handlingarna och personers värderingar.  

 

I Kvale & Brinkmann (2017) lyfter de fram vikten av att ha en självförståelse samt att 

vara medveten om den egna ståndpunkten inför ett möte med en annan person, dvs 

vetskapen om den egna subjektiviteten. Detta var vi medvetna om och vi tog med oss 

detta i mötet med socialsekreterarna, men även vid tolkningen av vårt empiriska 

material, att vi hade kunskap och erfarenhet utifrån vår litteraturstudie samt vår 

arbetserfarenhet. 
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5.2 Vinjettmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie som syftar till att få en djupare 

förståelse eftersom vi ville tolka situationer som vi ville förstå, samt att tolka hur 

intervjupersonerna reagerade på frågan, då detta kunde ge oss en bättre förståelse. 

Kvalitativ studie syftar till att få en djupare förståelse med ett mindre urval och frågor 

som kan ge en bättre förståelse av svaren på frågorna (Eriksson & Hultman, 2014). 

Dock ville vi försöka förstå resonemanget kring hur intervjupersonerna fattar beslut, 

därav valde vi vinjettmetoden.  

Vinjettmetoden är en kort beskrivning av en person eller en situation, som är så 

verklighetsbaserad som möjligt. En vinjett kan både ha fasta och öppna frågor som 

ställs i samband med intervjun. Ekberg (2010) beskriver hur vinjettmetoden kan 

användas för att föra en dialog med respondenten, där öppna frågor med fördel kan 

användas för att hålla dialogen levande. Vidare framför Jergeby (1999) att syftet med 

vinjettmetoden är att avtäcka samt avslöja grunder till ställningstaganden, att förstå ett 

resonemang. 

 

Bryman (2011) lyfter fram fördelar med en vinjettintervju där ett realistiskt scenarier 

beskrivs. Han menar att det med fördel kan bidra till att få ökad förståelse för 

respondenternas resonemang.  I det professionella yrket, som i vår studie omfattar 

socialsekreterarna, ställs de ständigt inför valsituationer. Jergeby (1999) menar att en 

vinjett är en metod som bidrar till att kunskapen utvecklas kring människors sätt att 

bedöma, men att det även bidrar till att förstå människors val. 

 

Vårt val av vinjettmetod grundar sig i att få en tydligare förståelse kring resonemanget 

som socialsekreterarna har när de ska fatta beslut, eftersom att valsituationer är av 

betydande vikt, men även att föra en dialog kring vilka kunskaper de använder sig av.  

 

Vinjetten i vår studie var indelad i två delar, för att få en större förståelse kring 

resonemanget samt att se hur tankesättet gick (Skogens, 2007). I del 1 presenteras Kim, 

där hans bakgrund beskrivs samt hur hans situation ser ut idag med hemförhållande, 

livssituation och missbruk. I del 2 presenteras en fortsatt händelseutveckling hos Kim 

(se bilaga A). Socialsekreterarna ombads att efter varje del beskriva och tolka Kim.  

 

6 Planering och genomförande 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilka förberedelser som har tagits för vår studien, 

hur datainsamlingen har genomförts, vilken typ av bearbetning, tolkning och 

litteratursökning som vi använde oss av samt våra etiska överväganden och 

kvalitetskriterierna. 

 

6.1  Förberedelser  

Kvale och Brinkmann (2017) lyfter de sju stadier vid genomförande av en 

intervjuundersökning. De sju stegen är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. I vår studie följde vi de sju stegen, dels för att se till att alla 

delar var med i vårt arbete, men även för att kunna planera de kommande veckorna med 

vårt arbete (Kvale & Brinkmann, 2017).  

 

Det inleddes med att vi gjorde vårt missiv (se bilaga A) som innebar att 

socialsekreterarna fick information om oss och syftet med studien. Detta för att 

socialsekreterarna skulle ha den information som var nödvändig kring studien men även 

information om vilka vi är. Missivet skickades ut dels till enhetschefer men även till 
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socialsekreterarna. Missivet skickades ut i tid för att de berörda skulle ha tid och kunna 

ta ställning kring om de ville medverka eller inte, men även om de hade frågor eller 

funderingar kring vår studie. En vecka senare kontaktades de antingen genom 

telefonkontakt eller mailkontakt för att boka in tid för intervjuerna. 

 

Vi valde att göra en pilotstudie för att testa vår förmåga att genomföra en intervju, 

eftersom vi inte hade den erfarenheten sedan tidigare. Vi genomförde pilotstudien i god 

tid innan vi gjorde våra planerade intervjuer med socialsekreterarna. Detta för att på 

bästa möjliga sätt kunna göra tänkbara justeringar. Genom pilotstudien testade vi vår 

vinjett. Pilotstudien påvisade att vi var tvungna att utveckla vår vinjett till att bli mer 

omfattande. Detta för att möjliggöra att socialsekreterarna skulle ha så utförliga 

resonemang som möjligt. Vi kompletterade även vår intervjuguide med ytterligare 

frågor och teman. Vi gjorde även en uppdelning efter vår pilotstudie kring hur vi skulle 

utföra intervjuerna. Där en av oss hade fokus på att anteckna samt vara ett stöd ifall det 

behövs komplettera med ytterligare frågor. Den andra skulle hålla i intervjun med 

socialsekreterarna. Detta upplägg var till fördel då vi hade ett gott samarbete och hade 

full koll på våra roller under intervjuerna, vilket vi upplevde bidrog till ett seriöst 

intryck. Vilket även Bryman (2011) beskriver som fördelaktigt, eftersom han menar på 

att det öppnar upp för att skapa en helhet.  

 

6.2  Urval 

I vår studie valde vi ett målstyrt urval, vilket innebar ett urval som väljs ut på ett mer 

strategiskt sätt och som var relevant för vår studie och vår frågeställning (Bryman, 

2011). Vi valde därför att begränsa oss till att endast fokusera på socialsekreterare inom 

missbruksvård,  eftersom att det kan vara många som är involverade i livet hos personer 

med missbruksproblem. Vårt kriterium var att vi skulle intervjua minst fem stycken 

socialsekreterarna som arbetar inom missbruksvården för att få olika tolkningar, 

resonemang och erfarenheter. 

 

6.3  Material och datainsamling  

För att samla in data valde vi oss av en vinjett med en intervjuguide (se bilaga A). 

Intervjun genomförde vi genom att visa vinjetten som var en fallbeskrivning utifrån en 

klient. Socialsekreteraren fick därefter beskriva hur de skulle gå tillväga med ärendet. 

Vi spelade in intervjuerna med mobiltelefoner efter att få ett godkännande av 

socialsekreterarna. Vi valde att spela in intervjuerna för att underlätta vårt arbete inför 

transkriberingarna, då intervjuerna gav oss  åtskillig text att arbeta med. Eftersom att vi 

var två stycken hade vi olika roller under intervjun. Den ena höll i själva intervjun 

medans den andra antecknade samt höll i det tekniska (Kvale & Brinkmann, 2017). 

 

Syftet var att intervjua socialsekreterare enskilt, för att höra deras egna resonemang utan 

eventuell påverkan av andra (Kvale & Brinkmann, 2017). Totalt gjorde vi fyra 

intervjuer med fem socialsekreterare som arbetade med missbruk. Anledningen till att 

det blev fyra och inte fem intervjuer var för en tidsbrist som två av socialsekreterarna 

hade. Det innebar att vi under en intervju fick bortgå i från att ha enskilda intervjuer, till 

att ha en intervju med två socialsekreterare.  

 

6.4  Bearbetning och tolkning 

Vi spelade in våra intervjuer med mobiltelefon för att sedan transkribera dem. 

Transkribering innebär att omvandla samtal från ord till text (Kvale & Brinkmann, 

2017). Utifrån det transkriberade materialet läste vi först av utskrifterna, för att sedan 
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koda vilket innebar att vi knöt en eller flera nyckelord utifrån utskrifterna. Kodning 

innebär att man läser igenom utskrifterna och kodar relevanta nyckelord. Utifrån dessa 

kodningar utvecklades våra specifika kategoriseringar. Kvale & Brinkmann (2017) 

menar att kodning kräver “kodningsanteckningar”. För att sedan koppla ihop koderna 

med varandra för att ha ett resonemang gällande kodningen. Vilket vi gjorde för att se 

om vi tolkat materialet på liknande sätt. På detta sätt bröts vårt stora materialet ner till 

nyckelord som vi kategoriserade. Det slutliga steget i vår bearbetning var att undersöka 

det reducerade materialet för att kunna jämföra och få förståelse utifrån en hermeneutisk 

meningstolkning av det insamlade datamaterialet, samt för att se hur vårt insamlade 

material stod i relation till vårt syfte och våra frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 

2017).  

 

I det transkriberade materialet fann vi flertal citat som har syfte till att berika 

resonemang samt stärka vårt resultat. Vissa citat från intervjuerna har snedstreck, tre 

punkter, snedstreck (/.../),  detta förekommer när två eller flera citat har bildat ett citat 

utav samma socialsekreterare.   

 

6.5 Litteratursökning 

I vårt arbete har vi tagit fram relevant fakta och forskning genom litteratur, 

vetenskapliga publikationer och avhandlingar m.m. Vi valde att använda databaserna 

som SWEPUB, LIBRIS och Social Services Abstract för att söka litteratur. Alla 

databaserna ligger i anslutning till Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. Vid sökning av 

artiklar strävade vi efter att följa kriterierna som “peer rewied” samt “full text”, för att 

kunna använda dem i vårt arbete. Om detta inte kunde fullföljas valde vi bort dessa 

artiklar. Även under handledningstillfällena har vi fått ta del av artiklar, vetenskapliga 

publikationer m.m som har varit relevanta till vårt syfte och frågeställningar i 

samförstånd med vår handledare.   

 

6.6  Forskningsetiska överväganden  

Vår studie syftade till att intervjua socialsekreterare innebar det att vi inte behövde 

tillstånd från Vetenskapsrådet. Vi fokuserade på de grundläggande 

individskyddskraven. Vilket vi gjorde genom att skicka ut ett missiv (se bilaga A) där vi 

tydligt informerade om vår studie, deltagarnas villkor samt rättigheter (Vetenskapsrådet, 

2017). Bryman (2011) lyfter vikten av de grundläggande etiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

rör frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för deltagarna i vår studie, 

vilket vi informerade om inför varje intervju.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna får information kring studien samt deras 

villkor. Där det framgår att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst (Bryman, 2011). Våra respondenter tilldelades denna 

information via ett missiv i pappersform innan intervjun började. Sedan informerades 

socialsekreterarna om vilka vi var, vad vi hette, vilken utbildning vi kom ifrån samt vad 

vår studie skulle handla om. Innan varje påbörjad intervju informerade vi även om hur 

upplägget såg ut gällande intervjun och om socialsekreterarna hade några frågor eller 

funderingar.   

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får bestämma om de vill delta i 

studien (Bryman, 2011). Våra respondenter var anonyma, vilket vi var tydliga med att 

informera om inför varje intervju. Vi hade även en dialog med socialsekreterarna 
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gällande vår studie samt vad vårt syfte med studien var. Detta för att ge 

socialsekreterarna så mycket information gällande vår studie som möjligt samt en 

möjlighet till frågor angående sitt deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet medför att respondenternas identitet inte skulle gå att identifiera 

samt att obehöriga inte skulle komma åt materialet (Bryman, 2011). Detta tilldelades 

varje socialsekreterare, då vi förklarade att identiteten skulle bli avkodad innan studien 

publicerade samt att vi skulle göra oss av med materialet vid avslutad avkodning. 

 

Nyttjandekravet innefattar att det material som vi samlade in endast användes till vårt 

ändamål, vilket betyder att materialet användes enbart till att besvara vårt syfte samt 

frågeställningar (Bryman, 2011). Detta informerades socialsekreterarna om samt att vi 

informerade om att allt material gällande socialsekreterarna skulle raderas vid slutförd 

studie. 

  

Etiska problem som vi ansåg skulle kunna uppstå var att socialsekreterarnas chef, ansåg 

att deras medarbetare skulle medverka, men att socialsekreteraren själv inte ville delta i 

studien. Därför ansåg vi att det var viktigt att socialsekreteraren fick denna information 

som står i föregående text, vilket innebär att det är de själva som bestämmer om deras 

medverkan eller inte, vilket även Bryman (2011) lyfter fram. Detta tyckte vi var av vikt 

att informera och ha en öppen dialog med våra socialsekreterare.   

 

6.7  Kvalitetskriterier  

Strävan med vår studie är att skapa en så hög validitet samt reliabilitet som möjligt. Det 

innebär att vi ville undersöka det som framgick i vårt syfte samt att besvara våra 

frågeställningar. Detta slutförde vi genom att grundligt och tydligt utföra denna studie. 

Genom att göra en välgrundad, hållbar vinjett med intervjuguide (se bilaga A) samt att 

ha en pilotstudie ökade vi förutsättningarna för att uppnå vårt mål samt främjande vårt 

lärande av den feedback vi fick (Dysthe, Hertzberg, Løkensgard Hoel, 2011; Kvale, 

Brinkmann, 2017). 

Bryman (2011) beskriver alternativ om vad reliabilitet och validitet står för, vilket är två 

grundläggande kriterier för en bedömning av kvalitativ undersökning som innefattar 

tillförlitlighet samt äkthet. Tillförlitlighet utgör fyra kriterier trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till styrka och konfirmera.  

Trovärdighet kan påverkas av utgångsläget i en kvalitativ studie, vilket vi fick räkna 

med utifrån att den sociala verkligheten kunde bidra till olika beskrivningar. Bryman 

(2011) beskriver respondentvalidering som en process där forskaren förmedlar sitt 

resultat till de respondenterna som varit med i studien. På detta sätt får forskaren en 

bekräftelse på att beskrivningen som respondenterna har beskrivit, är förmedlat på ett 

korrekt sätt. En svårighet gällande trovärdigheten i vår studie var tiden. På grund av att 

vår tid var pressad bestämde vi därav med våra socialsekreterare att vi skulle skicka ut 

studie till respektive socialsekreterare när studien var klar. 

Överförbarhet innebär att om någon annan ska göra samma studie, skulle denne få 

samma resultat (Bryman, 2011). Bryman (2011) lyfter att kvalitativa studier innebär 

färre respondenter samt att resultatet bygger på respondenternas egna upplevelser. 

Bryman (2011) menar då att det är ännu viktigare att göra fylliga och täta beskrivningar. 

Det blir lättare för andra personer att bedöma hur överförbart resultatet är till en annan 

miljö. Svårigheter med överförbarheten i vår studie, var att genom våra kvalitativa 

intervjuer fick vi ta del av respondenternas egna resonemang och erfarenheter. Detta 

blev dock svårt att mäta överförbarheten, vilket vi var medvetna om. 
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Pålitligheten genomförde vi genom att på ett utförligt sätt, redogjorde och säkerställde 

faserna i forskningsprocessen. På ett fullständigt och tillgängligt sätt kontrollerade de 

olika faserna som omfattade problemformulering, val av respondenter, fältanteckningar, 

intervjuutskrifter samt beslut rörande analys av data osv (Bryman, 2011). 

Möjlighet att styrka och konfirmera betyder en medvetenhet samt att har insikt om en 

fullständig objektivitet är omöjlig, utifrån medvetenheten att våra egna värderingar inte 

fick påverka resultatet (Bryman, 2011). Därav hade vi för att kunna skapa en tydlighet i 

intervjuerna och för att socialsekreterarna skulle uppfattas på ett korrekt sätt, använt oss 

av citat från socialsekreterarna. Citaten tydliggjorde socialsekreterarnas utsagor samt att 

våra värderingar inte kunde påverka resultatet. 

Förutom dessa fyra kriterier kring tillförlitlighet, beskriver även Bryman (2011) äkthet. 

Äkthet omfattar att det ska vara en rättvis bild gentemot vad socialsekreterarna hade för 

åsikter och uppfattning gällande hur socialsekreterarna fattar besut om insatser för 

personer med missbruksproblem.  

7 Resultat 

Vi har intervjuat fem socialsekreterare som arbetar inom missbruksvården. 

Socialsekreterarna arbetar i olika kommuner, de har olika utbildningar och har även 

arbetat som socialsekreterare olika länge inom missbruksvården. Vi har valt att kalla 

våra intervjupersoner för Anders, Britt, Cesar, Daniella och Erik. Anders och Britt 

intervjuade vi tillsammans, och resterande socialsekreterare intervjuades enskilt. Vi 

kommer att presentera vårt resultat utefter fem olika huvudrubriker, dessa är följande: 

Relationen i centrum, kommunens egna resurser, olika sorters kunskaper, utredning 

som kunskapsunderlag samt bedömning och beslut. 

7.1  Relationen i centrum 

Samtliga intervjupersoner i vår studie belyser vikten av att lära känna klienten och börja 

bygga en relation tidigt. Det är viktigt för att kunna göra välgrundade val när det gäller 

lämpliga insatser beskrivs som betydelsefullt, eftersom att det bidrar till bättre 

förutsättningar i arbetet med klienten. Intervjupersonerna betonar relationens betydelse 

på olika sätt. Det yttrar sig bl.a. genom att försöka hitta en matchning som bidrar till ett 

förtroende med klienten. 

Att börja bygga något förtroende eller någon allians med klienten. Kanske 

genom att hitta en person som det verkligen klickar med, så att man pö om 

pö kan arbeta upp den relationen, att det blir ett förtroende (Anders). 

Erik betonar andra faktorer som han anser vara viktiga i mötet med klienten. Han 

beskriver att det är viktigt att som professionell vara ödmjuk i mötet med klienten för att 

kunna hjälpa hen på bästa sätt. 

Det är viktigt när det är så unga personer att inte döma på något sätt. Utan 

mer bara pratar, försöka förstå. Man skapar en relation och det är 

någonstans det viktigaste i vårt jobb (Erik). 

Relationsskapandet yttrar sig även genom att anpassa mötet efter klientens 

förutsättningar. Där Cesar beskriver vilken påverkan miljön kan ha i mötet med klienten 

och hur det kan bidra till relationsskapandet. 
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Man kan träffas i några av våra besöksrum, man kan välja att träffas 

hemma hos Kim, man kan gå en promenad, man kan träffas på ett fik lite på 

vad syftet med mötet är. Många gånger kan det ju handla om att man 

försöker etablera en relation och då kan de ibland men inte alltid, vara 

lättare att träffas i en miljö som inte blir så formell (Cesar). 

 

7.2  Kommunens egna resurser 

Samtliga intervjupersoner svarar att de i första hand ska erbjuda klienten insatser inom 

öppenvården i den kommunen som de bor i. 

De direktivet vi egentligen har är att innan vi överhuvudtaget tar ett 

alternativ behandlingshem, så ska allting prövas på hemmaplan, då inom 

öppenvården. Det är så det är i praktiken, det är vad vi har att välja på 

(Britt). 

Något som även lyfts fram är att klientens behov ska styra val av insats, samtidigt som 

de belyser att det finns andra faktorer som påverkar beslutet kring insatsen. Faktorer 

som lyfts fram av intervjupersonerna är den ekonomiska faktorn, det vill säga att 

externa placeringar kostar mer pengar och att de därmed ska välja den kommunala 

öppenvården. Anledningen till att erbjuda öppenvårdsinsatser i första hand såg olika ut 

bland intervjupersonerna. Daniella för ett resonemang om att det kan grunda sig i en 

ekonomisk fråga i organisationen. 

Sen ska man försöka ha med sig att tänka hemmaplan i första hand, man 

erbjuder det som finns i kommunen. Jag tror också att det är en ekonomisk 

fråga faktiskt, fast så skulle jag inte få tänka. Om han har behov att komma 

iväg så skulle jag aldrig få ge honom ett avslag för jag vill prova 

hemmaplan för det är billigare. Så får man aldrig göra, utan det ska alltid 

landa i behovet (Daniella). 

Andra intervjupersoner hade ett annat resonemang kring att de såg nackdelar med att 

bevilja externa placeringar i form av behandlingshem, främst till unga personer. 

Argumentet bestod i att de såg fler nackdelar istället för fördelar. Bland annat att 

klienten kunde ta efter dåliga beteende, men även att de kunde få ett större kontaktnät 

när det gäller deras missbruk. 

Han är i en formbar ålder och kanske hittar nya identiteter på 

behandlingshem. Idag är det inga goda förebilder på behandlingshem så det 

är lätt att dem tar till sig det beteendet, att de kanske utvecklar ännu mer 

missbruk eller kriminalitet till och med. Därför kanske försöka skapa 

någonting på hemmaplan, det är ändå här vardagen ska gå vidare sen 

(Anders). 

Andra fördelar som lyfts fram med insatser inom öppenvården i hemkommunen bestod i 

att klienten får hjälp med sitt missbruk i sin hemmiljö och att sannolikheten för att 

bibehålla en nykterhet därmed ökade. 
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Samtidigt som vissa intervjupersoner belyser att vissa klienter behöver komma ifrån sitt 

aktiva missbruk i hemmiljön och därmed placera externt på behandlingshem. För att 

sedan få vidare hjälp inom öppenvården i hemkommunen. 

 

7.3  Olika sorters kunskap 

När vi pratar med intervjupersonerna kring vilken kunskap de använder sig av i sitt 

arbete uttrycker samtliga intervjupersoner att erfarenheten är den viktigaste 

kunskapskällan. Här framkommer det även att de besitter olika typer av kunskap då 

intervjupersonerna har olika utbildningsbakgrunder, vidareutbildningar och 

arbetslivserfarenhet. Bland annat utbildning på gymnasienivå och socionomexamen 

eller likvärdig utbildning. 

Intervjupersonerna lyfter fram att de använder sig av olika typer av kunskap beroendes 

på vad situationen kräver. Erfarenhet är något som samtliga av intervjupersonerna 

betonar att de använder sig mest av, dels den egna erfarenheten men även i utbyte av 

kunskap med kollegor, som grundar sig även det i erfarenhet. Fördelar som belyses vid 

dialog med kollegor är att de får olika perspektiv på en situation, men att de även kan få 

en bekräftelse på att val av insats är det mest lämpliga utifrån klienten. Erik beskriver 

kunskap som han inte kan sätta ord på, men som han även lyfter fram som betydelsefull 

i arbetet med klienter. 

Det är mycket erfarenhet nu när man har jobbat i så många år, att man 

lägger ihop många bitar när man får den här oron eller när man sitter med 

magkänslan. Den här klumpen i magen då är det ju mycket vi lägger ihop. 

Till exempel  hur en person ser ut och luktar det kanske inte är någonting 

som man alltid ens själv tänker på, men det kanske är det som gör att man 

sitter med nån klump i magen för att personen faktiskt har försämrats eller 

gått ner jättemycket i vikt (Erik). 

Några av intervjupersonerna belyser även hur de utbyter kunskap med sina kollegor, det 

kan handla om att få ett annat perspektiv i ett ärenden eller att få tips på 

behandlingshem. Cesar beskriver det genom att bolla med kollegor. 

Jag kan ju lyfta någon och “ja, gud jag har den här klienten som har dem 

här bekymmerna som jag upplever de här svårigheterna”. “Har ni någon 

bra erfarenhet utav behandlingshem eller någon insats, vad skulle ni 

rekommendera” “Jag känner att jag har fastnat eller jag tänker såhär 

tänker vi samma sak” Så mycket bollar man mellan kollegor. Men sen är 

det väl klart, ju längre tid man jobbar så samlar man på sig så mycket 

erfarenheter (Cesar). 

En del situationer beskrivs som mer kunskapskrävande i form av att kunna vad 

lagstiftningen säger, främst då det handlar om tvångsomhändertagande enligt LVM. 

All teori ligger där bak i min ryggsäck någonstans /.../ Jag tror att det är en 

blandning av erfarenhet och de teoretiska kunskaperna som man tror att 

man inte har längre för att man har glömt det, men det finns ju där. Men jag 

tror att det blir särskilt tydligt när vi till exempel tar ett omedelbart LVM 

(Anders). 
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Vidare framkom att våra intervjupersoner hade olika syn på att vidareutbilda sig. Den 

intervjupersonen som hade lägst utbildning uttryckte vikten av att utvecklas i sin 

professionella roll och uttryckte även en medvetenhet kring detta. Intervjupersonen 

betonade även arbetsgivaren, då hen hade fått möjlighet att genomföra 

vidareutbildningar. Utbildning på en mer specialiserad nivå i form av exempelvis 

drogkunskap efterfrågas även av intervjupersonen som hade arbetat längst som 

socialsekreterare inom missbruksvården. 

Övriga intervjupersoner uttryckte att de var nöjda med de interna vidareutbildningar 

som arbetsgivaren erbjuder utifrån nya metoder eller riktlinjer. 

Jag tycker att det hela tiden kommer utbildningar vilket jag tycker är bra. 

Skulle man hitta någonting som man verkligen tycker det är bra, så får man 

inte alltid ett nej. Utan hittar man något vettigt så får man lyfta det tänker 

jag, men oftast tycker jag att de kommer regelbundet nu är de ju väldigt 

aktuellt med spel för de e ju nytt (Cesar). 

Samtidigt som de uttrycker att de saknar kunskap i form av samtalsmetodik och 

kunskap kring droger och missbruk, uttrycker några intervjupersoner även att ansvaret 

ligger hos dem då flera av cheferna är positivt inställda till att de vidareutbildar sig. 

Man vill hänga med, sen har jag ju mitt egna ansvar också som anställd 

(Anders). 

 

7.4  Utredning som kunskapsunderlag 

Ett viktigt kunskapsunderlag är den utredning som bör ligga till grund för ett beslut.  

Där finns det dock en skillnad när det gäller teori och praktik. Flera av våra 

intervjupersoner beskriver hur beslutsprocessen ska se ut i form av att det först ska 

utredas, för att sedan tas beslut och slutligen beviljas insats. Samtidigt uttrycker flera av 

våra intervjupersoner att det inte ser ut så i praktiken, även om de är medvetna om hur 

det ska se ut i teorin. De beskriver att de arbetar parallellt med utredning och insats för 

att på så sätt lära känna klienten och därmed blir utredningen av god kvalite, då det inte 

görs under press. 

Egentligen så ska man ju utreda, ta beslut och bevilja insats. Så ska de vara 

en handlingsplan kopplat till insatsen och sen ska det följas upp och så. 

Men i praktiken så är det väldigt svårt. För att jag tänker då skulle inte 

utredningen bli så god kvalité heller (Erik). 

Andra anledningar till att intervjupersonerna inte väntar på utredningen är att de gör 

bedömningen att en insats behövs omgående för att klienten har det behovet och därmed 

skulle en utredning försvåra arbetet med klienten. 

Vi hade inte kunnat sitta här och vänta under utredningstid utan vi hade fått 

koppla in så många som möjligt redan under utredningstiden, för att kunna 

kartlägga och fortsätta utreda (Anders). 
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7.4.1 Bedömningsinstrument och utredning 

Fördelar som lyfts fram av intervjupersonerna när det gäller utredningar som genomförs 

med bedömningsinstrument är att de ger en god överblick kring klientens liv, eftersom 

att de ska svara på frågor kring olika livsområden samt göra en egen skattning. Den 

egna skattningen innebär att klienten själv gör en skattning kring sin problematik. 

Nackdelar som intervjupersonerna lyfter fram är att dessa bedömningsinstrument inte är 

anpassade efter alla individer, vilket medför att de ibland upplever svårigheter med att 

genomföra dessa utredningar på vissa klienter. 

Situationen kan se olika ut eftersom att vissa har inte förmågan att sitta ner 

och göra den här intervjun, vissa är inte i skick för att göra den och då 

kanske man gör den senare. Men det är en bra metod för en utredning, en 

bra grundutredning för man får väldigt mycket information (Cesar). 

Erik för även ett resonemang kring hur omfattande en utredning bör vara. 

För länge sen fick vi kritik för att IVO granskade och påpekade att det ska 

vara en utredning, för att sen fatta beslut som är kopplad till utredningen. 

Sen så ska man väl ha ett underlag, men åt andra sidan så kan ju en 

utredning egentligen bara vara några rader kanske i en journal, så det är 

lite vad man kallar det för också (Erik). 

 
7.4.2 Samverkan 

Några intervjupersoner belyser samverkan med andra aktörer som är involverade i 

klientens liv. Dels önskan om hur samverkan ska se ut, men även vilka de ska samverka 

med. Intervjupersonerna lyfter också att samverkan behövs för att man ska kunna få ett 

kunskapsunderlag som gör att man kan välja rätt insats. 

Det här med att samverka med psykiatri, det tycker jag är absolut jobbigast. 

Att vi har människor som mår så fruktansvärt dåligt både psykiskt och har 

ett kraftigt missbruk. Men det går inte att samverka om vi inte har ett 

samtycke, då får vi inte insyn i om psykiatrin är inne eller inte. Det blir 

svårt då att komma intill (Anders). 

Erik är den enda som betonar vikten av att ha ett barnperspektiv, i detta fallet att tänka 

på syskonen som befinner sig i samma miljö som Kim. Övriga intervjupersoner 

resonerar inte kring syskonen utifrån fallbeskrivningen. 

Vi behöver ha med ett samarbete med barn och familj utifrån att han bor 

hemma hos sin mamma och att syskonen är minderåriga, och att han har ett 

missbruk (Erik). 

 

7.5  Bedömning och beslut 

 
7.5.1 Upphandling styr 

Svårigheter som framkom hos några intervjupersoner var att de i största mån ska 

försöka matcha klientens behov med val av insats. Något som kan begränsas i form av 

att utbudet av insatser inom öppenvården är begränsade men även att val av 
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behandlingshem styrs i form av upphandlingar. Även om man får anlita andra 

behandlingshem blir det i praktiken inte aktuellt eftersom det finns direktiv om att 

kommunens egna resurser ska användas i första hand. 

Vi har ju våra avtal upphandlade med behandlingshem och annat, men vi 

kan gå utanför avtalen. Sen så klart att det är styrt i den bemärkelsen att 

öppenvården ser ut som den gör. Utifrån att det har bedömts att det ska 

satsas på öppenvården, det ska satsas på vad vi nu har (Erik). 

Däremot uttryckte några intervjupersoner att de i vissa fall även kan placera på 

behandlingshem som inte ingår i avtal. Då man också ser till klientens behov och då 

kanske det inte finns passande upphandlande behandlingshem. 

Vi har ett antal upphandlande av Regionen då. Ett trettiotal är det och det 

är de vi ska använda oss av. Men sen kan det ju vara så att klienten har 

vissa önskemål, det är ju ändå den önskan vi går mycket på. Det är ju inte 

alltid det matchar med deras behov av det vi har upphandlat då (Britt). 

Intervjupersonerna uttryckte att de i viss mån kan påverka upphandlingar av 

behandlingshem, då de kan föreslå behandlingshem utifrån tidigare kännedom om 

behandlingspersonalens kompetens och även metoder som används. Men att de inte är 

direkt med vid upphandling, utan att de kan ge rekommendationer. 

Nu är vi inte med direkt i upphandlingen, det är ju en annan avdelning som 

är det. Men det är vi som har den kontakten ändå, vi föreslår vad som ska 

upphandlas /.../ Det är ett plus om vi har haft tidigare kännedom på något 

behandlingshem att vi känner att det är okej personal och det är en bra 

behandlingsupplägg. Så det är mycket det som styr vad vi har fått för 

tidigare resultat (Britt). 

Daniella belyser den maktposition som de besitter, då de kan avslå en klients ansökan 

om denne gör en annan bedömning av klientens behov. 

Skulle han till exempel vilja bli placerad eller komma iväg och jag inte 

håller med, då skulle jag få ge honom ett skriftligt avslag. Alltså ett formellt 

avslag på att jag tycker inte att du har behov av detta (Daniella). 

 
7.5.2 Socialsekreterarnas handlingsutrymme 

Några av våra intervjupersoner uttrycker att handlingsutrymmet som de har är 

nödvändigt för att utföra sitt arbete. Det eftersom att de anser att de behöver det 

mandatet för att kunna möta klientens behov. Samtliga uttrycker att de har delegation att 

besluta om placeringar inom öppenvården. Några intervjupersoner uttrycker även att det 

handlingsutrymmet de har medför  ett stort ansvar och är nöjda med den delegation de 

har. Det framkommer även att chefen har en viktig roll när det gäller beslut, då chefen 

har större delegation än vad intervjupersonerna har. 

Jag kan ta ett beslut om all öppenvård till exempel. All vård som faller inom 

denna kommun, kan jag besluta om. Men så fort det blir en extern utförande 
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då måste chef, enhetschef fatta beslut och likadant med placeringar 

(Daniella). 

I frågan om intervjupersonerna var nöjda med sitt handlingsutrymme var det delade 

meningar. De flesta uttryckte att de var nöjda med sitt handlingsutrymme då de kände 

att de hade en tillit från och till chefen som gav dem utrymme att bevilja insatser. 

Samtidigt som det i vissa fall fanns en önskan om att kunna bevilja externa placeringar 

utan att behöva gå genom chefen. Anledningen var att det i vissa fall ansågs ta för lång 

tid när en insats skulle beviljas av chefen och därmed slippa den byråkratiska delen i 

processen. 

Jag skulle vilja besluta mer. Jag skulle vilja besluta om behandlingshem 

några veckor bara, så det skulle finnas delegation att vi kan skicka iväg dem 

en månad för att stoppa upp. Sen för att börja jobba med honom på 

hemmaplan, för det är alltid svårt att rycka upp dem från ett jätte aktiv 

missbruk till att försöka plana ut. Så ibland behöver man åka iväg en 

kortare tid för att få en stabilitet (Britt). 

 

8 Diskussion   
Inledningsvis i diskussionsdelen kommer vi att diskutera och analysera vår valda metod 

och vårt genomförande. För att sedan diskutera studiens resultat. Först redovisas vad 

som har visats i studiens resultat, för att sedan analysera med vad tidigare forskning 

lyfter fram. Resultatdiskussionen avslutas med vad våra slutsatser och implikationer 

säger utifrån resultatet och tidigare forskning. Huvudrubrikerna är Ideal och verklighet, 

Grunder för beslut och Handlingsutrymme på gott och ont. 

 

8.1  Metoddiskussionen  

Vid val av metod fanns vissa tänkbara möjligheter. Vår tanke till en början var att vi 

skulle genomföra en kvantitativ studie, där vi skulle skicka ut en fallbeskrivning med en 

medföljande enkät. Fördelar som vi såg med att genomföra en kvantitativ studie var att 

vi skulle ha lättare att generalisera, ett större urval samt större pålitlighet (Bryman, 

2011). Nackdelar som vi såg var att vi kunde få ett stort bortfall, samt att vårt syfte med 

att få ökad förståelse inte skulle tillgodoses, vilket var avgörande i valet av metod.  

 

Vi stötte på några hinder som vi inte var beredda på. Det handlade om genomförandet 

av intervjuerna, som vi i första hand hade velat genomföra enskilt. Detta på grund av att 

vi inte tidigare hade genomfört intervjuer med flera intervjupersoner samtidigt och 

därmed kände oss osäkra på hur det skulle bli. Även transkriberingen av intervjun såg vi 

som problematiskt, då det både kräver mer tid men det kan även vara svårt att höra vem 

som säger vad (Bryman, 2011). Osäkerheten som vi hade var att om intervjun med två 

intervjupersoner inte blev som förväntat hade vi haft ett bortfall på två personer vilket 

hade försvårat genomförandet av studien. Det vi hade kunnat göra annorlunda när det 

gäller intervjuerna är att vi hade kunnat skicka ut missivet tidigare för att på så sätt öka 

chanserna på att kunna genomföra enskilda intervjuer. 

 

Under genomförandet av våra intervjuer hade vi även samma roller hela tiden, något 

som vi kunde ha varierat under de olika intervjuerna. För att på så sätt kanske ha en 

större chans att få ett bredare material, då det kunde ha bidragit till att vi fokuserade på 

olika saker men även öppnade upp för justeringar av intervjuguiden. Samtidigt som vi 
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såg fördelar med att känna oss trygga i våra roller, men att det även gav ett seriöst 

intryck till socialsekreterarna. Vi ansåg att utifrån vårt utgångsläge med begränsad 

erfarenhet av att genomföra en sådan studie var detta det bästa alternativet.  

  

Genomförandet av studien är något som vi även är medvetna om att vi borde ha gjort 

annorlunda. Främst handlar det om genomförandet av intervjuerna, som vi hade med 

fördel kunnat genomfört i ett tidigare skede. Eftersom att vi fick anpassa vårt material i 

efterhand utifrån det resultat vi fick. Främst vår tidigare forskning, men att det även 

hade varit intressant att ha mer forskning kring beslutsprocessen och val av insats.  

 

8.2  Resultatdiskussion 

 
8.2.1 Ideal och verklighet 

I mötet med klienten beskriver samtliga intervjupersoner att relationen är en viktig 

grund. De uttrycker vikten av att möta klienten där den är, men även att kunna anpassa 

arbetet efter vad situationen kräver. Det yttrar sig på olika sätt, men syftet är detsamma, 

att bygga en relation med klienten för att på så sätt kunna hjälpa hen på bästa sätt. 

Ekberg (2010) belyser även vikten av att skapa en god relation mellan professionell och 

klient. En god relation kan bidra till ökad förståelse för klienten och dennes handlingar. 

Professionellt arbete innebär att man arbetar med människor, inte saker eller tjänster. 

Dessutom innebär ett arbete inom missbruksvården att man arbetar med människor som 

ofta befinner sig i en utsatt position. Dessa människor eller klienter vill ha hjälp med att 

förändra något som ställer till problem för dem. För att kunna bistå i denna process är 

det viktigt att de känner tilltro till socialsekreterarens expertis och där ett grundvillkor är 

att man känner tillit till den professionella dvs har en relation. 

  

En annan viktig slutsats som studien visar är intervjupersonernas medvetenhet kring hur 

arbetet med klienten ska se ut, utifrån rutiner och riktlinjer. Där en utredning ska göras i 

första hand, för att sedan välja insats och slutlingen besluta om val av insats. Det 

framkommer utifrån utsagorna att arbetet med klienten inte alltid följer dessa steg. Utan 

att arbetet med klienten sker parallellt med utredningarna. Det för att klientens situation 

kan vara så pass allvarlig att det behövs insatser på en gång och att det inte går och 

vänta med en utredning. Andra anledningar som framkommer är att de föredrar att 

utredningarna ska hålla god kvalite. För att uppnå den önskade nivån kräver det enligt 

utsagorna från intervjupersonerna att de har en relation till sin klient, dels för att de ska 

lära känna klienten men även för att klienten ska ha tillit till intervjupersonerna och den 

kunskap som de besitter. Denna skillnad mellan ideal och verklighet kan ses som ett 

exempel på organisationers sätt att hantera motstridiga krav (Alm, 2015) dvs att 

organisationen utåt beskriver sitt arbete enligt en ideal arbetsprocess medan detta 

arbetssätt i praktiken kommer att anpassas och tolkas i den lokala praktiken.  

  

Björk (2018) belyser även det problematiska med bedömningsinstrument, där han 

beskriver en positiv inställning till att använda sig av dessa, men att det är tidskrävande. 

En annan faktor som framkommer av Björk (2018) är att bedömningsinstrumenten inte 

alltid är anpassade efter klienten och därav inte ger en sann bild. Vilket är ett av 

argumenten som intervjupersonerna använder sig av, att de vill skapa en relation för att 

på så sätt lära känna klienten, vilket de menar bidrar till att utredningen blir av god 

kvalite och de får en större förståelse till klienten.  

 

Svanevie (2011) lyfter fram fördelar och nackdelar med evidensbaserad praktik inom 

socialt arbete. Där fördelar med EBP är att det behövs ett systematiskt arbete för att 
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mäta problemområde och effekter på insatser. Den kritik som lyfts fram av Svanevie 

(2011) är att det unika i mötet med klienten försvinner bakom en manual, vilket 

intervjupersonerna bekräftar. Då de i utsagorna lyfter fram vikten av att lära känna 

klienten för att kunna göra en bedömning av god kvalite. Eftersom att relationen är en 

del i att göra rätt bedömning och kunna hjälpa klienten på bästa sätt. Därav kan vi se att 

intervjupersonerna arbetar evidensbaserat, eftersom att de belyser vikten av att ha en 

god relation med klienten för att få rätt helhetsbild, men även för att skapa en god 

arbetsallians. Syftet är att genom en god relation kunna hjälpa klienten men även att 

involvera denne i processen. De lyfter även fram att de använder sig av 

bedömningsinstrument som har beprövad evidens, för att utreda och mäta klientens 

problemområde och behov av hjälp. De ska även matcha insatser med klientens behov. 

Dessa steg går i linje med vad Oscarsson (2009) beskriver är de tre kunskapskällor som 

är grunden i evidensbaserad praktik: forskning, den professionelles expertis och 

klientens erfarenheter.  

 
8.2.2 Grunder för beslut  

Samtliga intervjupersoner beskriver att de använder sig av olika sorters kunskaper i sitt 

dagliga arbete, dock lyfts arbetserfarenheter upp som en av den viktigaste 

kunskapskällan. Förutom sin erfarenhet genom arbetet med människor, utbyter 

intervjupersonerna kunskap genom att diskutera med sina kollegor och chefer. Detta 

skapar ny kunskap och nya perspektiv. Vilket kan kopplas samman med implicit 

kunskap som förmedlas mellan personer (Alm, 2015) eller en implicit kunskap som 

Ellström (1992) beskriver, en kunskap som man inte kan sätta ord på. Samt något som 

kan jämföras med den inofficiella kunskapen som Nordlander (2006) beskriver. Den 

kunskap som inte dokumenteras utan sprids från individ till individ. Vilket 

intervjupersonerna bekräftar i sina  utsagor, som en betydelsefull kunskap som man inte 

kan sätta ord på, men är en viktig del i arbetet. 

  

Förutom kunskapen om man inte kan sätta ord på, framkommer den teoretiska 

kunskapen i våra utsagor. Att intervjupersonerna besitter en teoretisk kunskap i olika 

former av utbildningsnivåer och vidareutbildningar. Alm (2015) beskriver i sin 

avhandling, att explicit kunskap kan handla om teoretisk kunskap. Eller som Ellström 

(1992) beskriver explicit kunskap, då det är kunskap som man kan sätta ord på och som 

förmedlas vidare. Ellström (1992) menar att explicit kunskap kan handla om metoder 

men även lagar som faller inom denna ramen. Vilket också tydliggör att den teoretiska 

kunskapen har betydelse i mer kunskapskrävande situationer, speciellt i de situationerna 

när det kan handla om tvångsomhändertagande enligt LVM, som en av 

intervjupersonerna bekräftade.    

  

Samtliga intervjupersoner belyser att de använder sig av olika typer av kunskap 

beroendes på vad situationen kräver. Det lyfts även i Nordlanders (2006) studie, där 

socialsekreterarna använder kunskap utifrån den situationen som de befinner sig i. Det 

betyder att socialsekreterarnas kunskapsanvändning förändras under utredningstiden, 

vilket beror på olika faktorer där en faktor kan vara att socialsekreteraren skapar en 

relation med klienten och utifrån relationen ändra sin kunskapsanvändning. Wallander 

& Blomqvist (2005) belyser i sin studie även andra faktorer hos socialsekreterare som 

kan påverka bedömningar och beslut av insatser, där faktorer som erfarenheter, 

utbildning, arbetsposition och personlighetsdrag kan påverka val av insats samt 

arbetsplatsens kultur. Dock var detta inget som framkom av intervjupersonerna i vår 

studie, utifrån vilka faktorer som påverkade val av insats. Ekberg (2010) belyser det 

relationella bemötandet, där det är viktigt att respektera klientens rättigheter och 
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förutsättningar. Utifrån intervjupersonernas betoning av relationens betydelse kan detta 

vara en förklaring till att de betonar klientens egna erfarenheter och önskemål samt 

sätter stor tilltro till de egna erfarenheterna som grund för ett förändringsarbete. Därav 

har klientens egna erfarenhet och önskemål samt intervjupersonernas egna erfarenhet 

större betydelse under förändringsarbetet, vilket lyfts hos intervjupersonerna. Detta 

bekräftar även att intervjupersonerna arbetar utifrån två av tre kunskapskällor som 

ligger under EBP (Oscarsson, 2009). Intervjupersonerna använder sig av klientens 

önskemål och förutsättningar samt sin professionella expertis i sitt arbete för att skapa 

förändring för klienten, vilket kan kopplas samman med Molander & Terum (2008) en 

beskrivning av professioner som problemlösare. Molander & Terum (2008) lyfter fram 

problemlösare som innebär att genom ett professionellt arbete hjälpa klienten till att 

förändra sitt tillstånd. Att utifrån sin egen kompetens och erfarenhet hjälpa klienten till 

en förändring. Samtligt som att det går att dra kopplingar till ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt, att göra klienten delaktig och involverad i sitt ärende samt bygga en 

relation för att skapa en förändring (Cederlund & Berglund, 2014).    

  

Att vidareutbilda sig samt interna vidareutbildningar har intervjupersonerna delade 

meningar om. Några intervjupersoner uttrycker att de är nöjda med de interna 

vidareutbildningar som erbjuds i organisationen periodvis, dessa erbjöds speciellt när 

det vara nya riktlinjer eller lagar som hade tillkommit under organisationen. Alm (2015) 

belyser den kollektiva kunskapen, som beskrivs som en kunskap som finns på en 

arbetsplats samt att det kan handla om vidareutbildningar inom organisationen, vilket 

kan skapa förståelse kring intervjupersonernas resonemang gällande vidareutbildningar. 

De flesta intervjupersonerna uttrycker en belåtenhet kring vidareutbildningar. Medan 

andra intervjupersoner uttrycker ett eget ansvar kring utveckling och en nyfikenhet på 

att lära sig mer för att få mer kunskap och erfarenheter inom missbruksområdet. 

 
8.2.3 Handlingsutrymme på gott och ont 

Större delen av intervjupersonerna uttrycker att det mandatet som de har är nödvändigt 

för att kunna tillgodose klientens behov. Eftersom att handlingsutrymmet som de har 

ger dem möjligheten att kunna fatta egna beslut kring insatser inom öppenvården i deras 

kommun. Däremot framkommer det olika syn på deras handlingsutrymme som beskrivs 

både som fördelar och nackdelar. Fördelarna som lyfts fram är just det egna mandatet 

att kunna fatta beslut om insatser utan att behöva vända sig till någon med högre 

delegation, samtidigt som de uttrycker en medvetenhet kring vilket ansvar det medför 

att ha ett handlingsutrymme att fatta egna beslut. De sitter i en maktposition, vilket ger 

dem mandat att både bevilja klientens ansökan, men även att avslå en ansökan om de 

har en annan bedömning. 

Det framkommer av intervjupersonernas utsagor att även om deras delegation är 

begränsad finns det ett nära arbete med chefen, som har större delegation. Så även om 

deras egen delegation är begränsad får det inte så stor betydelse om samarbetet med den 

närmsta chefen fungerar. Intervjupersonerna kan i samråd med chefen fatta beslut om en 

insats under en viss tid innan de behöver ta ansökan vidare i nämnden. De aspekter som 

intervjupersonerna belyser går i linje med vad Nordlander (2006) lyfter fram kring 

handlingsutrymmet som socialsekreterarna har. Han belyser vikten av att som 

socialsekreterare ha ett mandat för att kunna anpassa arbetet efter varje enskild individ. 

Samtidigt som han belyser det faktum att det medför ett stort ansvar att ha den makten 

som ett handlingsutrymme medför. Nordlander lyfter också att socialsekreterarnas 

arbete inte är lätt att kontrollera eftersom att han menar att handlingsutrymmet 

begränsar granskningen av arbetet. Utifrån professionsteorin kan vi se att flera av 
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kriterierna för ett professionellt arbete framkommer. Dels om den ojämna balansen 

mellan socialsekreteraren och klienten, vilket yttrar sig genom att socialsekreteraren 

sitter på en maktposition över klienten, det innebär att den professionelle har en 

delegation att kunna fatta beslut som påverkar klienten. Men även utifrån Lipskys 

(2010) beskrivning av gräsrotsbyråkrater, där han menar på att även om 

socialsekreteraren har en maktposition gentemot klienten har denne även en skyldighet 

att anpassa sig efter direktiv och riktlinjer från organisationen som den arbetar i. 

Socialsekreteraren hamnar därför i ett mellanläge mellan klienten behov och vilja, och 

organisationens riktlinjer och mål.  

  

Intervjupersonerna beskriver att de har mandat att besluta kring insatser inom 

öppenvården i hemkommunen. Det som framkommer av utsagorna är att det finns 

skillnader mellan utbudet av insatser mellan kommunerna, vilket bidrar till att 

socialsekreterare inom vissa kommuner har fler insatser att välja mellan, medan andra 

har färre. Det bidrar således till att handlingsutrymmet som socialsekreterarna har ser 

olika ut från kommun till kommun. Begränsningarna som finns belyses även av 

Nordlander (2006), som menar att kommunens politiska styre påverkar vilken 

delegation som socialsekreterarna har. Eftersom att det är politikerna som har det 

yttersta ansvaret, samt att de i sin tur delegerar ut mandat till tjänstemännen. Ur ett 

internationellt perspektiv kan vi se likheter mellan socialarbetare i England och deras 

syn på sitt handlingsutrymme, med socialsekreterare inom missbruksvården i Sverige, 

där det finns delade meningar kring synen på deras handlingsutrymme, då vissa är nöjda 

med det. Samtidigt som andra uttrycker att organisationen och riktlinjer begränsar deras 

frihet och handlingsutrymme (Evans, 2013). Utifrån professionsteorin är 

handlingsutrymmet en viktig del, då socialsekreterarna arbetar efter lagar, 

socialtjänstlagen, som innebär att målet med lagen ska uppfyllas. Men det framgår inte 

hur det ska ser ut för att uppnå målet med lagen. Det ger därför ett utrymme att anpassa 

arbetet efter varje individ för att på så sätt kunna hjälpa klienten. Det finns andra 

faktorer som kan påverka handlingsutrymmet, vilket yttrar sig både av utsagorna men 

även av tidigare forskning, vilket handlar om organisationens påverkan av 

handlingsutrymmet, då organisationen har ett politiskt styre vilket betyder att de kan 

sträva mot olika mål i varje kommun, men även att ekonomin i varje organisation kan se 

olika ut (Alm, 2015; Lipsky, 2010). 

 

9 Slutsatser och implikationer 

I vårt resultat kan vi se att intervjupersonerna fokuserar i första hand på att skapa en 

relation med klienten. Anledningen som framkommer är att de ser fördelar med att ha 

en god relation med klienten och därför är relationen något som de prioriterar. 

Utredningarna tar därför längre tid, och är något som de inte gör i första hand för att de 

ska ge en sann bild av klienten. Intervjupersonerna är medvetna om att en god utredning 

av god kvalite kräver en relation med klienten, vilket de beskriver att de får genom att 

lära känna klienten och på så sätt få inblick i dennes liv. Samtidigt som de beskriver att 

de har fått kritik från inspektionen av vård och omsorg, IVO, utifrån att de i vissa fall 

har valt att bevilja insatser innan utredningen är utredd. Det är något vi ser som väldigt 

problematiskt i beslutsprocessen, eftersom att riktlinjer från organisationen kan hämma 

hjälpen som klienten är i behov av. Men även att utredningen ger en bild som inte 

överensstämmer med hur klientens liv ser ut och vilka hjälpbehov denne har. Det blir 

därav tydligt att det finns brister i hur det ska se ut i teorin med hur det ser ut i 

praktiken. Vi ser även att det är problematiskt att intervjupersonerna väljer att inte följa 

beslutsprocessen i den ordning som det ska, utan de fokuserar på att bygga en relation 
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och lära känna klienten. Detta för att matcha insats med klientens behov, vilket betyder 

utifrån vår slutsats att intervjupersonerna väljer aktivt att prioritera den enskilde 

individen och dennes förutsättningar, istället för att en manual ska styra vad klienten 

behöver. Intervjupersonerna gör detta aktiva val eftersom att en tidig utredning med 

större sannolikhet inte ger en verklighetsbild av klientens behov och situation. Därför 

upplever vi att styrdokument inte ska vara ”hugget i sten”, utan mer som ett stöd för 

båda parterna, ett stöd för att kunna hjälpa klienten, likaså som ett stöd för den 

professionella för att kunna fatta rätt beslut för klienten. 

  

Intervjupersonerna inom missbruksvården besitter olika kunskaper vilket blev tydligt i 

vår studie, men även att utbildningsnivån hos intervjupersonerna var olika. Fördelar 

med att besitta olika kunskaper och utbildningar ser vi som betydelsefulla eftersom att 

man kan ha olika perspektiv på klientens behov. Intervjupersonerna belyser att de 

använder sig av sina kollegors kunskap i stor utsträckning, främst genom att de 

diskuterar ärenden, men även att de frågar om råd kring ett beslut. Chefens kunskap och 

åsikt lyfts även fram som betydelsefull, eftersom att chefen har ett större mandat än vad 

de själv har. Utifrån utsagorna och vad som framkommer utifrån tidigare forskning 

anser vi att det finns både fördelar och nackdelar med att utbyta kunskap med kollegor 

och chef. Vi ser fördelar i form av att de kan få olika perspektiv på ett ärende och 

därmed får klienten den bästa tillgängliga hjälpen, men även att socialsekreterarna får 

ny kunskap då kollegor eller chef har synpunkter eller delar med sig av sin kunskap. 

Nackdelar som vi kan se är om arbetsplatsen har en negativ anda, vilket kan påverka 

både socialsekreterarna men även beslut av insats för klienten. Samtidigt som 

kunskapsnivån kan påverka negativt om den inte är av god kvalite.  

  

Vi ser utifrån våra utsagor, men även utifrån den tidigare forskningen att 

handlingsutrymmet är nödvändigt, men att det är ett komplext. Som vi tidigare har lyft 

fram behövs det för att på ett enkelt sätt kunna hjälpa klienten. Samtidigt som vi ser att 

det medför ett mandat, som inte alltid behöver vara positivt för klienten. Eftersom att 

makt kan användas på fel sätt och istället för att hjälpa klienten kan det bidra till att 

klienten inte får den hjälp som denne vill ha. Vi ser därför fördelar med att ha en 

begränsad delegation, eftersom att socialsekreterarna inte har det yttersta ansvaret. 

Därav drar vi en koppling med att det är positivt att ha en styrd organisation med 

uppdelning av beslutstagande för att säkra klientens rätt till insats.  

  

Det framkom även att kommuner har olika utbud att erbjuda inom öppenvården. Det 

upplever vi som något problematiskt, då Socialtjänstlagen säger att man ska tillgodose 

klienten behov. Kan man tillgodose klientens behov och ge klienten den bästa vården 

om man ska fokusera på att testa öppenvården på hemmaplan först? Vi anser inte det, 

eftersom att alla klienter har olika behov och förutsättningar samtidigt som utbudet 

inom öppenvården kan vara begränsat. Dock ser vi att det finns fördelar med att testa 

insatser på hemmaplan med de klienter som det fungerar för. Fördelar som vi kan se är 

framför allt att det är klientens hemmiljö. Nackdelar som vi kan se med att få hjälp för 

sitt missbruk på annan ort är att det blir en skyddad miljö, som inte stämmer överens 

med klientens liv hemma. Att det därmed finns stor risk att falla tillbaka i samma 

mönster som tidigare med missbruk och kanske ett destruktivt umgänge när klienten 

kommer tillbaka till sin hemmiljö igen. Samtidigt som vi kan se att vissa klienten 

behöver komma iväg. Vilket är fördelar med att få hjälp på annan ort, eftersom att det 

kan innebär att man bryter ett aktivt missbruk, för att sedan komma tillbaka till sin 

hemmiljö för att finna en struktur och få hjälp inom sin hemkommun igen. Utifrån detta 

resonemang vill vi lyfta fram svårigheter och risker med att ha begränsad vård för 
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personer med missbruksproblematik. Vad som fungerar för någon kanske inte 

överensstämmer med en annan klients behov.  

  

Slutligen vill vi belysa komplexiteten arbetet som socialsekreterarna utför, dels eftersom 

att de har regler och riktlinjer att förhålla sig till och dels genom klientens önskemål och 

behov. Vi ser även flera hinder utifrån riktlinjer och organisation i form av att deras 

beskrivning kring hur beslutsprocessen ska se ut inte går i linje med hur 

intervjupersonerna beskriver sin verklighet och arbetssätt. De tvingas därav medvetet att 

utföra jobbet på ett sätt som överensstämmer med klientens verklighet och inte med 

organisationens riktlinjer. Vi ser därför att det behövs en förändring, där riktlinjer ska 

vara utformade så att de överensstämmer mer med socialsekreterarnas arbete, istället för 

organisationens mål. För att kunna hjälpa klienten till förändring. Vi hade gärna sett att 

fokus låg på att höja kvaliteten i form av utbildningar och kompetensutveckling istället 

för att fokusera på riktlinjer.  

 
10 Socialpedagogiska implikationer 
Vi anser att vår studie är av socialpedagogiskt intresse eftersom att det handlar om 

relationer och delaktighet av klienten. Det yttrar sig i hur socialsekreterarna beskriver 

mötet med klienten. Där relationen är viktig för att kunna skapa en god allians men även 

eftersom att det ger bättre förutsättningar för att tillgodose klientens behov. Ett 

professionellt förhållningssätt innebär att kunna skapa relationer och tillit, vilket kräver 

att den professionella har goda kunskaper kring bemötande. Att kunna möta klienten där 

denne befinner sig och få en helhetsbild av klientens situation är av vikt för att kunna nå 

fram till klienten. Det är därför av pedagogiskt intresse att lyfta fram resultatet i vår 

studie, då socialsekreterarna belyser vikten av det pedagogiska i mötet med klienten. 

Vår studie visar att en god relation ger bättre förutsättningar för att möta klientens 

behov. Att som professionell ha kunskaper kring hur man arbetar med klienter för att 

kunna involvera dem i sin process är av socialpedagogiskt intresse eftersom att 

socialpedagogiken handlar om att hjälpa människor i utsatta situationer. 

 

11 Förslag till vidare forskning 

Utifrån socialsekreterarnas utsagor har en nyfikenhet väckts hos oss gällande EBP. 

Under intervjuerna nämndes inget annat styrdokument än bedömningsinstrument. Då 

väcktes en fråga om hur evidensbaserat socialsekreterarna arbetar egentligen. Därav 

hade det varit av intresse att undersöka hur socialsekreterarna arbetar utifrån 

evidensbaserad praktik. Även deras egna tankar, erfarenheter och funderingar kring just 

evidensbaserad praktik.   
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Bilaga A - Intervju vinjett och intervjuguide 
  

DEL 1 

Vid 13 års åldern började Kim dricka alkohol med sina vänner, det eskalerade snabbt 

och vid 15 års ålder använde Kim delta-9-Tetrahydrocannabinol och bensodiazepiner 

dagligen. Kim fick därav ett LVU då beteendet blev av så pass allvarlig risk. Kim blev 

placerad på ett HVB hem fram tills han var 18 år, då han flyttade hem till mamma igen. 

Han blev även klar med grundskolan under tiden han var placerad.  

Idag är Kim 22 år gammal och bor hos sin mamma med sina småsyskon, syskonen är 7 

år och 13 år. Kim har ingen kontakt med sin pappa. Kim får ingen egen lägenhet, då han 

har betalningsanmärkningar och lever på existensminimum, han uttrycker att han inte är 

nöjd med sin situation. Han har ingen sysselsättning, han uppger att han inte orkar göra 

något. Kim har ett blandmissbruk som omfattar delta-9-Tetrahydrocannabinol, 

bensodiazepiner samt diverse centralstimulerande preparat. Han använder något av 

preparaten dagligen. Kim menar på att användningen av droger görs för att fly från 

verkligheten en stund, trots att han menar att han inte är deprimerad. Men även att 

användandet av droger inte är allvarligt eftersom att han inte har fått några sjukdomar 

till följd av drogerna.  

Kim söker hjälp nu då hans mamma har ställt ett ultimatum, vilket betyder att han inte 

får bo kvar hos sin mamma och sina småsyskon om han inte söker hjälp. Kims ärende 

hamnar på ditt bord, vad gör du? 

  

DEL 2 

Kim återkommer någon månad senare och inte har någonstans att bo. Du märker att 

Kim har gått ner mycket i vikt samt smutsiga kläder och du upplever en illaluktande 

doft. Det har även kommit in en orosanmälan på grund av en överdos. Vad gör du? 

 

Intervjuguide 
Introduktion 

Vilken utbildning har du?  
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

 

Val av insats 

Vad gör du? 

Vad har du för alternativ?  

• Varför just dessa alternativ? 

• Vad känner du kring att det är på det sättet?  

Hur tror du en idealisk insats skulle se ut? 

 

Handlingsutrymme 

Vad har du för handlingsutrymme för att fatta egna beslut? 

Kan du beskriva hur ett sådant ser ut? 

 

Vilken typ av kunskap använder du dig av ? 

• Hur mycket av din utbildning har du med dig i mötet med klienter? 
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Bilaga B – Missiv  
 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

      Växjö 2019-02-06 
  
                                                                                                   

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 180hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 

  

Vårt intresse för vår studie är  att undersöka hur socialsekreterare fattar beslut om 

insatser för personer med missbruksproblem.  

  

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av. 

  

För att få göra detta vill vi intervjua tre stycken socialsekreterare som arbetar med 

frågor som berör missbruksvården. Därför skulle vi uppskatta om Ni kunde föreslå tre 

stycken socialsekreterare om vi skulle kunna intervjua, samt hur vi kontaktar dem.  

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

  

Vi kommer att kontakta er per telefon i v.7 för att bestämma vidare. 

 

 

   

 

 

Med vänlig hälsning  

Anna Hurtig, Tamara Mancilla 

 

                                       

Handledare: Maria Alm 

Examinator: Mats Anderberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Missiv till deltagare i studien ”På vilka grunder?”  
  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 

  

Informationskravet– innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

  

Samtyckeskravet– innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

  

Konfidentialitetskravet– innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

  

Nyttjandekravet– innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

  

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 
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