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Abstract  
 

The aim of present study is to evaluate the work of the employees within the Addict Care field, 

how they experience their struggle as well as the significance of the interaction between the 

client and the employees. It takes a great deal of effort when facing individuals with alcohol –

and drug related problems. The focus should be on the occupational and individual 

qualifications, while there is legislation, regulations and ethical guidelines to be followed. 

Intending to comprehend these issues better several interviews were made with six employees 

within The Administration for the Social Services and The Addict Unit in Växjö area. The 

purpose was to, from their point of view, find out about the experiences and opinions in general 

when working with these matters. The Addict Care field must be characterized by commitment 

and involvement from the staff. The best results are accomplished when there is mutual trust 

and honesty between both parties. 

 

 



 

 

Förord 

 
Vi vill tacka alla våra intervjupersoner för att de har tagit sig tid att ställa upp, utan er hjälp hade det inte 

varit möjligt för oss att genomföra vår uppsats. Vi vill även ge ett stort tack till våra familjer för att de har 

varit ett stort stöd vid våra framgångar, men även vid våra motgångar. Ett ytterligare tack till de personer 

som läste utkast efter utkast och bidragit med värdefulla synpunkter och inspiration. Tack till vår illustratör 

som står för konstverket på framsidan. Tack till den betydelsefulla språkliga hjälpen vi fått med vår 

sammanfattning för att kunna få den så bra som möjligt på engelska. Tack Philip för all tid du avsatt för 

oss, alla mail och alla telefonsamtal du besvarat så tålmodigt. Du har gett oss inspiration, sporrat oss, gjort 

oss glada och ledsna ibland, men framförallt bidragit till en kandidatuppsats som vi är nöjda med. Sist men 

inte minst vill vi tacka varandra för denna intensiva och roliga tid. Det har varit kämpigt att sitta tio 

centimeter från någon med ett lika hetsigt temperament, många utbrott, många tårar, men mest av allt 

glädje, Tack min Vän! 
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KAPITEL 1: INLEDNING 

1.1 Inledning 

 
I kapitel ett behandlas inledning där vi försöker ge en kortfattad bild av hur vi har tänkt, 

samtidigt som vi vill göra läsarna intresserade av vår uppsats. Syfte och frågeställningar 

behandlas, och vi försöker ge en avgränsning i uppsatsen, samt vilken tidigare forskning som 

har inspirerat oss inom vårt ämne. 

 
 
Möten med andra människor påverkar oss hela livet både positivt och negativt och ibland utan 

att vi ens reflekterar över det. Ibland kan våra känslor komma i efterhand, då vi tar oss tid att 

tänka och känna efter.  Goffman beskriver ett möte som en interaktion mellan människor där de 

har inflytande på varandras handlingar. Människor som kommer i kontakt med andra 

människor försöker generellt att skaffa upplysningar om varandra.  En människas uppförande 

och utseende är enligt Goffman teckenförmedlare till de informationskällor som bidrar till 

upplysningar om varandra. Om vi möter en främling tillämpas de upplysningar och den 

schablonuppfattning som skapats av tidigare möten med liknande människor i liknade 

situationer.1 Detta kan exemplifieras i vardagen likväl som inom ett yrke, och våra 

schablonuppfattningar om varandra påverkar oss i möten med andra människor. 

 

Hur är det att arbeta med människor som har ett alkohol- och drogberoende?  Många av dessa 

individer behöver ekonomiskt bistånd av socialen, bland annat för att köpa mat, boende och 

materiella ting utan att känna sig utpekade. Socialförvaltningen arbetar efter den så kallade 

normaliseringsprincipen, som innebär att individer med missbrukarproblem inte ska känna sig 

utpekade på grund av sin situation. Enligt den normaliseringsprincipen som 

Socialförvaltningen arbetar efter, ska dessa människor känna gemenskap i samhället.  Detta är 

en komplex uppgift för de individer som arbetar inom missbrukarvården. Personalen inom 

missbrukarvården ska se till klientens behov, den närmsta familjen, lagar och samhällets krav. 

Det krävs mycket av personalen för att kunna hjälpa dessa personer på bästa möjliga sätt. Vi 

kommer att benämna de som arbetar inom missbrukarvården som behandlare eller personal. Att 

definiera de individer med missbruk och beroendeproblematik som klienter är endast av 

förenklingssynpunkt då de kan benämnas som patienter, missbrukare, men för det mesta för 

                                                 
1 Goffman, E 1998 sid 11 Jaget och maskerna Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 
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klienter. Det är viktigt att klienterna inte känner sig som förlorare i samhället och det är mötet 

med behandlaren som har stor betydelse för att hjälpa dem att hitta rätt väg för återhämtning.  

 
Enligt direktiv och praxis har socialtjänsten ansvaret för den 

uppsökande verksamheten och den långsiktiga rehabiliteringen av 

personer med beroendeproblematik, medan landstingen ansvarar för 

korttidsvård och avgiftning.2

 

Socialförvaltningen är en huvudaktör inom missbrukarvården som samarbetar med 

Beroendeenheten som tillhör landstinget. De försöker att hitta och utveckla olika lösningar för 

att hjälpa dessa individer.  

 
Många ungdomar som söker vill inte ha hjälp med att sluta missbruka, 

utan de vill ha hjälp med en bieffekt av drogerna/alkoholen t.ex. ångest. 

Då har de oftast redan provat mediciner på olaglig väg och vill ha 

samma av oss. Tyvärr brukar dessa mediciner vara narkotikaklassade 

och då säger vi nej. Vi skriver aldrig ut beroendeframkallande mediciner 

utan en fullständig utredning och en lång tids avhållsamhet ifrån 

droger/alkohol. Vi vill vara säkra på att inte föda någons missbruk// 

Intervjuperson  A 

 

Det är personalen på Beroendeenheten och Socialförvaltningen som avgör vad som är en rimlig 

hjälp för klienterna, utifrån de lagar och regler som styr kommun och landsting. Det är 

personalen som avgör vad som är rimligt, men när klinterna kommer med olika förslag kan de 

bedömas som orimliga. Detta innebär att de har en maktposition gentemot de människorna med 

alkohol- och drogmissbruk. 

 

På Beroendeenheten i Växjö arbetar de med bland annat öppenvård. Dit kommer klienterna, 

antingen efter det att de har varit på avdelningen eller via remiss från Socialförvaltningen, för 

att kunna få hjälp med sitt missbruk och beroende. På öppenvården arbetar personalen bland 

annat med samtal som en behandlingsform, kartläggning av missbruket, urin- och blod 

provtagning, för att på så sätt hjälpa sina klienter.  

 
2 Berglund, M & Rydberg, U 1995 sid. 206 Beroendelära Lund: Studentlitteratur 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån personalens synvinkel undersöka mötets betydelse mellan 

ovannämnda och deras klienter. Här innefattar bland annat vad som kännetecknar ett bra 

respektive ett dåligt möte. Vi kommer även att undersöka hur personalen inom 

missbrukarvården upplever sitt arbete och hur de arbetar tillsammans med sina klienter.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar personalen på Beroendeenheten och Socialförvaltningen tillsammans 

med sina klienter? 

• Vad har ett möte för betydelse för personalen som arbetar på Beroendeenheten och 

Socialförvaltningen?  

• Vad påverkar mötets resultat?  

• Hur upplever personalen inom missbrukarvården i Växjö kommun sitt arbete? 

1.4 Avgränsning 

Vår uppsats är avgränsad i den meningen att vi inte intervjuar klienterna och därigenom inte får 

deras syn på mötet och dess betydelse. Vi undersöker behandlarnas upplevelser av sitt arbete 

inom missbrukarvården och hur de ser på mötet och dess betydelse. Genom intervjuer med 

personalen från Socialförvaltningen och Beroendeenheten kommer vi att ta reda på hur 

personalen antar att missbrukarna ser på mötet samt hur det påverkar dem, men även hur de 

tror att klienterna uppfattar dem. Vi kommer dock inte att intervjua missbrukarna, då det är 

svårt att få tag på dem då vi inte arbetar inom någon organisation. Eftersom vi inte är insatta i 

systemet med missbrukarna, är det svårt för dem att lita på oss, då vi bara är en i mängden för 

dem. Det har även tidsmässig varit svårt för oss att kunna etablera en kontakt med personer 

med missbruk. 

 

Ytterligare en avgränsning har gjorts i form av att vi endast kommer att undersöka 

Socialförvaltningen och Beroendeenheten då Socialförvaltningen är huvudaktör och för att de 

samarbetar mest med Beroendeenheten. Vi hade kunnat intervjua fler person inom de 

organisationerna, men vi valde att avgränsa oss där, då syftet med detta var att begränsa 

uppsatsens kvantitet och inte kvalitén.  
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1.5 Tidigare forskning  

De forskningsområden som vi tagit till oss och fått inspiration av är bland annat Skilda 

världar.3 Skilda världar är en studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala 

nätverk. Boken bygger på kvalitativa intervjuer med människor som använder eller har använt 

droger. Boken tar upp vilken betydelse sociala relationer har inom ett socialt nätverk i 

missbrukarnas liv, samt hur de har lämnat missbruket bakom sig. Denna studie har bidragit till 

en ökad empati för den komplexa situation, som en missbrukare befinner sig i. Studien 

behandlar även personalens roll och Skårner behandlar även deras nätverk. Detta nätverk består 

av fritt valda personer och den frivilliga behandlingen grundar sig på eget val. Där finns det 

även en möjlighet för klienterna att byta sin behandlare. Avsikten med behandlaren är inte 

permanent, utan ska ses som överflödig då klienternas livssituation förändras på ett gynnsamt 

sätt. Arbetet med människor utmärks av relationer som består av närhet, samarbete, tillit och 

förtroende. Samarbetsrelationen mellan klienten och behandlaren har större betydelse än 

enskilda förändringsmetoder. Dessa relationer är betydelsefulla både i längre och kortare 

behandlingskontakter. Effekten av ekonomisk hjälp försämras om klienter bemöts på ett 

kränkande sätt. Handläggningstraditionen inom socialt arbete har en kontrollaspekt som kan 

försvåra skapandet av goda relationer mellan klient och personal inom missbrukarvården. 

Skårner anser att relationen är en central del av behandlingen. Detta grundar hon i den litteratur 

som behandlar psykoterapi och socialt arbete. Det handlar om att dela sin situation med någon. 

En förutsättning för en relation mellan en behandlare och en klient är ömsesidig respekt. För 

personalen handlar det om att inta en förhållningssätt där behandlaren har en dubbel roll, iaktta 

och delta. För att kunna vägleda krävs det av personalen att objektivt iaktta klienten. Som 

deltagande blir behandlaren berörd och kan bli förändrad av mötet.  

 

Boken Starka känslor4, är en handbok och en vägledning som beskriver känslor och förklarar 

dess uppkomst hos människor i olika livssituationer. Författaren Jakob Carlander är 

psykoterapeut han anser att möten mellan personal inom missbrukarvården och de människor 

som för tillfället förlorat orientering och kontroll i sitt känsloliv består av starka känslor. I 

arbetet med människor är det alltid två om att känna starka känslor. Klienten väcker känslor 

hos personalen och det gäller att kunna sätta känslorna i relation till varandra. Denna relation 

består alltid av omedvetna föreställningar och känslor som påverkar relationen. De omedvetna 

känslorna kallar Carlander för en överföring som är riktad mot behandlaren och beskrivs som 

specifika känslor. Är överföringen godartad kan det motivera för en ytterligare ansträngning. 

 
3 Skårner, A, 2001, Skilda världar, Kompendiet: AB Göteborg  
4 Carlander, J, 2006, Starka känslor, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke  
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När behandlarens känslor involveras i relationer benämns det som en motöverföring. Det är 

därför personalen inom missbrukarvården ska vara vaksam om sina egna känslor. Tecken på en 

motöverföring kan visa sig i särskilt intresse för en särskild klient och det är vikigt att inte 

agera med dessa känslor.  

 

 En bok för socialarbetare5, av Sune Sunesson från 1981 bygger på hans tidigare rapporter. 

Denna rapport handlar om ett forsknings- och utvecklings projekt i Stockholms 

Socialförvaltning. Intervjuer, deltagande observationer och analyser av journaler har varit 

grunden för det insamlade materialet. Inledningsvis skriver Sunesson att metoder som används 

i socialt arbete har betydelse för resultatet i arbetet med klienterna. Avsikten med boken är att 

förmedla kunskap om hur arbetet i socialvården påverkar klienterna. För att kunna kartlägga 

problem och hinder i det sociala arbetet har olika ärenden analyserats. Lagstiftning, 

förvaltningsorganisationen och samhällsapparaten beskrivs som hinder inom socialt arbete, 

som medför en rädsla hos personalen för att göra fel. Interna regler som innebär de 

beslutssystem, förvaltningsordningen och samarbetet med andra myndigheter där bland annat 

sjukvården anses även som hinder. Vidare är samhällstrukturen ett hinder med faktorer som 

bostadsbrist och arbetslöshet. En oklar ansvarssituation som uppstår i samband med beroendet 

av sina arbetskamrater och chefer är ett hinder, då de diskuterar ärenden och beslut 

tillsammans. De resurser som är tillgängliga i det sociala arbetet förbrukas utan att användas i 

ett konstruktivt syfte. Han beskriver kontrollen från staten som en självklar del i det sociala 

arbetet och även för andra vårdinrättningar. Slutligen skriver han att socialarbetare har 

ambitioner och åsikter som i slutändan är svåra att förverkliga.  Att socialvården skulle kunna 

lösa alla sociala problem är orimligt av flera orsaker bland annat den inriktning för att bekämpa 

fattigdom och strukturella orättvisor som har resulterat i att individen har blivit problemet. 

 

Den tidigare forskning som vi har presenterar bland annat är relationen mellan klient och 

personal inom missbrukarvården. Detta har bidragit till en förförståelse för oss i vårt arbete 

som handlar just om hur de upplever sitt arbete inom missbrukarvården. Vidare behandlar den 

tidigare forskningen missbrukarens personliga historia och tillhörighet. Vi undersöker inte 

missbrukaren utan den personalens upplevelser, men det är dock viktigt att vara medveten om 

att missbrukarna definierar sin situation med hjälp av sin omgivning. Vi är väl medvetna om att 

det finns en annan sida av historien och hade vi valt att intervjua en missbrukare hade 

uppsatsen och resultaten kanske varit annorlunda.  

 
5 Sunesson, S (1981) När man inte lyckas Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB  
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1.6 Bakgrund  

 
I bakgrunden kommer vi att ta upp psykiatrin, missbrukarvårdens historia och hur samtalet 

som en behandlingsform växte fram i Sverige. Vi kommer kort och koncentrerat att behandla 

Socialstyrelsens framväxt och kopplingen med nykterhetsvården och de olika lagar. Detta för 

att få en bakgrundshistoria om missbrukarvården. Etik i arbete med andra människor samt 

återfallsprevention är korta stycken som beskrivs i bakgrunden. 

1.6.1 Psykiatrin  

På 1800-talets första hälft började de stora statliga sinnessjukhuset att formas och det fanns 

ingen utbildning inom psykiatrin. Läkare som tidigare arbetat med hälso- och sjukvården på 

landsbygden, sökte sig till dessa centralhospital på grund av sitt intresse. I samband med dessa 

förändringar anställdes läkare och sinnessjukvården organiserades.  Sjuksköterskor utbildades i 

slutet av århundradet och skötare utbildades några år senare. Stora sinnessjukhus byggdes och 

var omringade av stora parker väl avskilt från övriga samhället. Det var en strikt verksamhet 

som med regelsystem där de anställde hade bakgrund från kyrkan och det militära. 

Universitets- och lasarettskliniker byggdes upp på 1940- talet och medicinering med 

psykofarmaka påbörjades.  Psykiatrin utvidgades och utvecklades ytterligare och år 1960 

ersattes benämningen mentalsjukhus med psykiatriskt sjukhus, och några år senare blir 

landstingen, huvudmän för psykiatrin. På 1980-talet tillsätts en socialberedning där deras arbete 

med nya lagar grundas i en öppen och frivillig vård.6 Ansvaret för hälso- och sjukvården i 

Sverige delar landstingen och kommunerna från och med 1992 års psykiatrireform med 

landstinget som vårdgivare.7   

1.6.2 Socialstyrelsen  

Några läkare grundade år 1663 Collegium medicorum som är föregångaren till Socialstyrelsen, 

deras syfte var att kontrollera medicinalväsendet. Socialstyrelsen bildades år 1912 av 

riksdagen. Detta nya ämbete skulle förvalta de ”vanartade” barnen, fattigvården, arbetarskyddet 

och nykterhetsvården med andra ord, arbetarfrågorna. Dessa två styrelser slogs ihop år 1968.8  

 
9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren 
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

                                                 
6 Grönwall, L & Holgersson, L 2006 sid. 17-42 Psykiatrin, tvånget och lagen Norstedts Juridik AB 
7 Rönnberg, L 2007sid. 51-52 Hälso- och sjukvårdsrätt Studentlitteratur: Lund 
8 http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/verksamhet/Historia/Collegiummedicorum.htm 
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missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera 
hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.9

 

De traditionella föreställningar som att missbrukare är en belastning för samhället och att ett 

missbruk är den enskilda individens karaktär är inte längre lika dominerande i dagens 

samhälle. Vård av missbrukare är knutet till Socialtjänstlagen och styrs företrädesvis av 

kommunerna, inte av hälso- och sjukvården. Denna vård är frivillig och bygger huvudsakligen 

på två lagstadgade principer. Normaliseringsprincipen innebär att individer med 

missbruksproblem inte ska uppleva sig som utpekade, då de erhåller ekonomisk hjälp från 

Socialtjänsten. Dessa individer ska även ha möjlighet att känna samhällsgemenskap som andra 

individer och även ha samma möjlighet till materiella förnödenheter. Närhetsprincipen som 

innebär att individen som erhåller bistånd ska kunna, om det inte finns några speciella 

anledningar som talar emot, bo kvar i sin hemort. För att tvångsvårda en missbrukare krävs ett 

juridiskt beslut från länsrätten som grundar sig i en utredning från Socialtjänsten. Denna 

tvångsåtgärd grundar sig i Lagen om Vård av Missbrukare, LVM.10   

1.6.3 Missbrukarvården 

När industrialismen växte fram i Sverige ansågs vanemässigt alkoholdrickande som en 

moralisk försummelse. Förr i tiden ansågs den ”försupne” antingen som en beklagansvärd 

stackare eller som en skamlös skurk som förtjänade ett straff.  Sveriges nykterhetsrörelse växte 

fram under 1830- talet och detta medförde skärpta lagar och förordningar mot fylleri och 

dryckenskap. De ”drabbade” skulle övertygas om nykterhetens fördelar. Sverige inspirerades 

av Europa till att öppna den första alkoholistanstalt 1891 som kallades ”Sans Souci” vilket 

betyder utan bekymmer. En socialpolitisk läkare vid namn Ivan Bratt införde under 1900- talet 

motboken, som innebar en ransonerig av alkoholen. Bratt ansåg att missbruket var ett hot mot 

landets produktionskraft och dessutom en källa till mänsklig förnedring. Hans huvudstrategi 

var att motverka privata vinstintressen och att försäljningen skulle vara under samhällets 

kontroll. De utsattas levnadsförhållanden skulle förbättras med hjälp av stöd och rådgivning 

som var knutet till kommunala alkoholnämnder. Motboken infördes år 1922 och varade fram 

till 1955. I samband med den första allmänna folkomröstningen avskaffades totalförbudet mot 

alkohol.11  

 

Den första statliga tvångsvårdsanstalten, Venngarn, öppnades år 1916 i Uppsala. För de intagna 

bestod dagsprogrammet av tvångsarbete och uppfostringssamtal med föreståndaren. 

 
9 Socialtjänstlag (6 kap) Sveriges rikes lag 2007 sid. 1854 Torkel Gregow. Norstedts Juridik AB 
10 Danermark, B & Kullberg, C 1999 sid. 28-29  Samverkan Välfärdsstaten nya arbetsform Studentlitteratur: Lund 
11 Blomqvist, J 1999 sid. 37 Inte bara behandling  Elanders Gotab, Stokholm 
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Vårdtiderna var årslånga och återintagningar var en rutin. Den ökade tron på medicinsk 

expertis under denna tid medförde ett ökat inflytande för läkarna.12  

 

Den nya synen på alkoholmissbruk på individnivå kom i samband med 1954 års 

Nykterhetsvårdslag.  Denna lag ersatte den alkoholistlag som kritiserades för att inte ha varit ett 

effektivt skydd mot de sociala skadeverkningar som ett alkoholproblem medförde. Staten 

utökade resurserna till missbrukarvården, personal utbildades och vården använde sig av 

diagnostisering. Rådgivande och psykoterapeutiska insatser var en del av behandlingen, 

samtidigt som antalet psykologer och socionomer ökade på 70-talet.13

 

Socialtjänstlagen SoL ersatte år 1982 Nykterhetsvårdslagen och de övriga sociala vårdlagar och 

förändringen grundade sig i en debatt om tvångs- och frivillig vård. Socialvården utvecklades 

till en allmän medborgarservice. Arbetet mot strukturella orättvisor skulle bedrivas med 

rationella metoder till förfogande. I anknytning till de nya narkotikaproblem som började växa 

fram i Sverige, sammanfördes solidaritetstanken med synen på den enskilde missbrukaren. 

Individens totala situation, arbete, familj och bostad skulle vara utgångspunkter i SoL där nya 

lagar trädde i kraft år 1982. LVM (Lagen om Vård av Missbrukare), LVU (Lagen om Vård av 

Unga) och den nya Socialtjänstlag som innebar hjälp till självhjälp.14  

 

Människor med alkoholmissbruk sågs tidigt i Sveriges historia som avvikare då de inte var en 

produktionskraft som bidrog till landets ekonomiska utveckling. Alkoholmissbrukare sågs som 

”stackare” i ett ”förnedringstillstånd”. Staten tog kontroll över alkoholförsäljningen och 50 år 

senare tog staten kontroll över ”stackarna” i form av tvångsvårdsanstalt. Den något humanare 

syn på missbrukarna som satte de sociala skadeverkningar i fokus dröjde ytterligare några 

decennier. Terapeutiska, rådgivande behandlingsformer och en Socialtjänstlag växte fram i 

Sverige och sammanfördes med solidaritetstanken.  

1.7 Återfallsprevention  

Återfallspreventions används i dagens samhälle som en behandlingsmetod för de personer som 

är alkohol- och drogberoende. Det är först på senare år som behandlingsmetoden har trätt fram, 

blivit mer tillgänglig och standardiserats. Sammanfattningsvis handlar återfallsprevention om 

att erbjuda klienten ett antal verktyg som han/hon kan ha nytta av för att hantera sitt 

problembeteende. Dessa verktyg kan handla om att öka förmågan att lättare känna igen sina 

 
12 Blomqvist, J 1999 sid. 38-45 
13 Blomqvist, J 1999 sid. 46 
14 Blomqvist, J 1999 sid. 47-48 
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risksituationer för återfall. Klienterna ska bli mer kunniga om vilka konsekvenser som kan 

uppkomma i samband med återfall. De ska även bli bättre på att undvika risksituationer för 

återfall och försöka hitta lösningar till problembeteendet.15 Personalen inom både 

Beroendeenheten och Socialförvaltningen arbetar med motivation till förändring och 

återfallsprevention.   

1.8 Etik i arbete med andra människor 

Etik är en moralvetenskap som besvarar frågor som ”vad är det goda” och ”vad är det rätta”. 

Att handla moraliskt rätt innebär att följa de regler och normer som överrensstämmer med god 

sed för en enskild människa eller en grupp. Det kan vara oerhört svårt att följa dessa principer 

eftersom de ofta kommer i konflikt med det egna intresset, men även konflikter generellt bidrar 

till svårigheter att följa de moraliska riktlinjerna. Dessa aspekter är i högsta grad aktuella i 

uppsatsen, eftersom möten mellan klienter och behandlare ofta innebär konflikter och för en 

behandlare ett test på moraliska värderingar. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att Socialtjänsten ska på solidaritetens och 

demokratins grund främja människors ekonomiska, sociala trygghet. De ska främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktivt delta i samhällslivet. Socialtjänsten ska under omtanke till 

människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Denna verksamhet ska bygga på respekt för 

människornas själbestämmanderätt och integritet. 16  

 

Etik handlar om att kunna se situationen som den är och försöka vara involverad i den. Att 

kunna känna och använda sig av sina egna personliga förutsättningar är en del vad som 

kännetecknar involvering. Förutsättningar för moralisk yrkesutövning är att utvecklas till en 

kompetent yrkesutövare, vilket innebär en kännedom om sig själv. Det gäller att ha en balans 

mellan avstånd och närhet och kunna lära av varandras erfarenheter.  Människan måste vara 

öppen för att kunna förhålla sig till etiken. Att se saker med andras ögon, arbeta med andras 

tankar och reflektion om etiken ger en möjlighet till en kompetent och välgrundat omdöme.17  

 

Inom socialt arbete förekommer det både etiska och icke- etiska aspekter och det är viktigt att 

kunna skilja på dessa. Med de etiska aspekterna avses frågor om yrkesutövarens plikt och 

ansvar om vad som är etiskt viktigt, men även vad som är ett felaktigt uppförande. De icke- 

 
15 Saxon, L & Wirbing, P 2004 sid. 14 Återfallsprevention Studentlitteratur: Lund 
16 Svensk Lag 2004, Iustus Förlag AB, Uppsala  
17 Henriksen, J-O & Vetlesen A J 2001 sid. 19 Etik i arbete med människor Studentlitteratur: Lund 
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etiska aspekter innebär att ett yrke kan innefatta frågor så som effektivitet i vissa 

behandlingsformer, ett bra sätt för att kunna föra journal över klienterna och bedömning av 

klienters problem som kommer till dem. Sammanfattningsvis innebär båda dessa aspekter sätt 

att formulera olika tekniker och inte utveckla en förmåga om vad som är rätt eller fel. Många 

beslut som fattas av personalen i sitt arbete med människor är viktiga och komplicerade etiska 

frågor.18  

 

 

 
 

 
18 Reamer, F, G 1986 sid. 13 Etiska problem i socialt arbete Liber tryck AB: Stockholm 
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KAPITEL 2: METOD  

2.1 Metod  

 
I det här avsnittet kommer studiens tillvägagångssätt och metodansats att redovisas. Syftet är 

att visa den vetenskapsfilosofiska ståndpunkt vi tagit vår utgångspunkt och vilken 

forskningsmetod vi använt oss av. Genom detta vill vi underlätta för läsaren och ge en 

möjlighet att bedöma de tolkningar och val vi gjort i vårt arbete. Det som vi människor 

reflekterar och funderar över i livet har inga självklara svar. Det är vi själva som får pröva 

olika metoder i livet för att ”lyckas” med att uppnå uppsatta mål och förväntningar. Att 

”lyckas” kan innebära olika resultat då vi är individer i samspel med andra individer. Att 

använda sig av olika metoder för att uppnå ett resultat underlättar och förtydligar för 

omgivningen vad det är som eftersträvas. Vi vill förtydliga för läsaren vilka metoder vi använt 

oss av i vårt arbete.  

 

 

2.2 Relation mellan teori och empiri 

Grunden för teorin är bland annat data, information om det som ska studeras och denna grund 

som är till teorin kallas för empiri. Forskaren ska försöka redogöra för teorin och empiri och 

dess relation till varandra. Det finns tre begrepp som är väsentliga då en forskare ska relatera 

empiri och teori till varandra, nämligen: deduktion, induktion och abduktion.19

2.2.1 Deduktion 

När en forskare arbetar deduktivt utgår han/hon till exempel ifrån allmänna principer och 

existerande teorier för att kunna dra slutsatser om människors handlande. Från dessa 

existerande teorier ska forskaren härleda hypoteser, vilket sedan ska prövas mot empirin. Detta 

arbetssätt kallas ofta för hypotetiskt - deduktivt. Genom att man gör på detta sätt har den 

befintliga teorin fått avgöra vilken information som ska samlas in, hur man ska tolka denna 

information och till sist hur forskaren ska relatera resultaten till den redan existerande teorin. 

Genom att forskaren gör på detta sätt, blir forskningen i mindre utsträckning påverkad av den 

enskilde forskarens individuella uppfattningar. Nackdelen med detta arbetssätt kan vara att 

                                                 
19 Patel, R & Davidson, B 2003 sid. 23 Forskningsmetodikens grunder Studentlitteratur: Lund 



forskaren utgår ifrån den teorin som är befintlig, att han/hon påverkas av det så att nya aspekter 

inte upptäcks.20

2.2.2 Induktion 

När en forskare studerar på ett induktivt sätt, kan forskaren skaffa sig kunskap om 

forskningssubjekt ute i fält utan förundersökning. Risken med det induktiva arbetssättet är att 

forskaren inte vet något om teorins räckvidd, generalitet, tid eller grupp av människor. 

Eftersom undersökningen har sin utgångspunkt i empirin baseras underlaget på insamlat 

material. Genom att forskaren arbetar på detta sätt ska forskaren ”upptäcka” något som kan 

utformas i teorin. Bara för att forskaren inte utgår ifrån en befintlig teori i sin studie, betyder 

det inte att forskaren är ”objektiv”. Inom det induktiva arbetssättet kan forskaren ha egna idéer 

och föreställningar som oundvikligt kommer att färga de teorier som framställs.21

2.2.3 Abduktion 

Det sista arbetssättet, det vill säga abduktion, är ett sätt att relatera teorin och empiri i 

vetenskapligt arbete och kan innebära en sammankoppling av induktion och deduktion. 

Abduktionen betyder att utifrån ett enskilt fall utforma ett hypotetiskt mönster som kan förklara 

förslag till en teoretisk djupstruktur. Första steget inom abduktion innebär att vara induktiv, för 

att sedan pröva denna hypotes eller teori på nya fall. I det andra steget arbetar forskaren på ett 

deduktivt sätt, och genom detta kan den ursprungliga hypotesen utvecklas och bli mer generell. 

Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte fastnar i forskningsprocessen vilket kan 

hända då forskaren arbetar på enbart ett deduktivt eller induktivt sätt. Nackdelen kan vara att 

forskaren kan bli färgad av erfarenheter och tidigare forskningar.22

 

Deduktion  Induktion   Abduktion 
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20 Patel, R & Davidson, B 2003 sid. 23-24 
21 Patel, R & Davidson, B 2003 sid. 23-24 
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enskilda fall. 

22 Patel, R & Davidson, B 2003 sid. 24 



 

 

 

 
Verkligheten 

Figur 1: Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp.23

 

Vi har använt oss av både ett deduktivt och induktivt arbetssätt. Vi har utgått från relevant teori 

och utifrån det genomfört en del av våra intervjuer. Efter att vi har sammanställt 

intervjuresultaten i samband med detta fann vi nya teoretiska intervjupunkter. Detta ledde till 

att nya intervjufrågor utarbetades och resterande intervjuer genomfördes.  

2.3 Kvalitativ insamlingsmetod 

 
Om jag vill kunna ange frekvenser så skall jag göra en kvantitativ 

studie […] Om jag däremot är intresserad av att till exempel försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja 

eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie 

rimlig.24

 

Genom att göra en kvalitativ studie kan forskaren på olika sätt samla in information och få en 

djupare förståelse av det problem som undersöks. En kvalitativ forskningsstudie bygger på de 

förutsättningar som kan vara närhet till sitt undersökningssubjekt. Forskningsprocessen och 

resultatet sker i ständig interaktion mellan teori och empiri mellan forskare och 

undersökningspersoner, i vårt fall interaktion mellan intervjuaren och behandlaren inom 

missbrukarvården.25  

2.4 Intervjumetod  

Vid genomförandet av intervjuerna med personalen inom missbrukarvården, har vi använt oss 

utav en intervjumetod som har en låg grad av standardisering. Detta innebär att frågorna har 

ställts i den ordning som passat in.  Intervjuaren har tagit till sig informationen och samtidigt 

följt språkbruket hos den intervjuade. Följdfrågorna har utformats och ställts beroende på 

svaren.26 Vi har genomfört intervjuerna med hjälp av intervjupunkter samt en bandspelare. 

Bandspelaren har varit ett stöd vid analysen av intervjumaterialet, då de ibland använder sig av 

 13

                                                 
 
23 Patel, R & Davidson, B 2003 sid. 25 
24  Trost J, 2005 sid. 14  Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur: Lund 
 
25 Holme, I M & Solvang, B K 1997 sid. 98 Forskningsmetodik Studentlitteratur: Lund 
26 Trost, J 2005 sid. 19 Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur: Lund 
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medicinska termer, yrkesförkortningar och slang, vilket är svårt att förstå för den som inte 

arbetar inom missbrukarvården. Beroende på individuell tolkning av insamlat material är det en 

fördel att använda sig av en bandspelare, för att lättare kunna bearbeta och lyssna på materialet 

flera gånger.27

 

Det som är viktigt för forskaren att tänka på innan intervjun är de egna känslorna och de 

upplevelser man fått kring ämnet, då dessa påverkar resultatet.28 För att inte påverka 

intervjuresultaten med våra egna medvetna och omedvetna känslor, reflekterade och 

diskuterade vi med varandra om de olika aspekter som skulle kunna påverka intervjuerna. Det 

är viktigt att poängtera att alla metoder och tillvägagångssätt, men även intervjuer kan ställa till 

problem. Det är lätt att en studie faller platt då det är svårt att ställa de rätta frågor för studiens 

syfte. Det viktiga är att man är lyhörd och medveten om de problem som kan uppstå, men även 

att noga planera och gå igenom vad man vill få ut av intervjuerna. 

2.4.1 Intervjubearbetning  

Kvalitativa undersökningar styrs inte av regler och konventioner. Fantasi och kreativitet är ett 

hjälpmedel för bearbetning av materialet. Tolkningen av materialet sker automatiskt från 

intervjustarten. För att undvika ”att läsa mellan raderna” och övertolka materialet, bör 

forskaren försöka sätta sig in i den intervjuades situation.29 Vi är medvetna om att våra 

intervjupersoner har möjligheten att ”presentera” sig själva och sitt arbete fördelaktigt. 

”Presentationen” kan även förstärkas då våra intervjupersoner är anonyma vilket de även 

informerades om, eftersom det inte finns något namn att knyta till ”sanningen”. 

 

 Vi har skrivit ner våra intervjuer ordagrant efter avlyssning från bandspelaren. Utifrån det 

material som vi fått fram har vi försökt att koda deras svar, för att på så sätt försöka att hitta 

samband med vad det innebär och vad arbetet inom missbrukarvården har för mening.  
 

Vi har valt att använda en kvalitativ intervjumetod då vi ansåg att det var det bästa alternativet 

för att samla in väsentlig information för vår studie. Vi är angelägna om att kunna förstå och 

urskilja människors sätt att agera och resonera i olika situationer. 

 
       

 

 
27 Trost, J 2005 sid. 127 
28 Wallén, G 1996 sid. 76 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Studentlitteratur: Lund 
29 Trost, J, 2005 sid. 125, 127,130 
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2.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att de personer som blir intervjuade informeras om undersökningens mål, hur 

forskningsprocessen går till och eventuella konsekvenser om forskningen skulle publiceras.  De 

personer som sedan går med på att ingå i undersökningen, ska behandlas med skyddad 

identitet, då resultatet kan användas i ett annat syfte.30 Alla våra intervjupersoner har frivilligt 

fått välja om de vill delta, genom information från avdelningschefen för att sedan själva ta 

kontakt med oss. Innan intervjutillfällen informerade vi våra intervjupersoner om att vi hade 

avsikt att använda oss av bandspelare samt syftet. Ingen bandades utan sitt godkännande.  Alla 

namn i arbetet är fingerade i form av bokstäver, för att inte kunna identifiera vare sig namn 

eller könstillhörighet.  

2.6 Genomförandet  

För att få en inblick i hur organisationer arbetar med missbruket i Växjö, samt vilka 

organisationer som är inblandade, sökte vi på kommunens hemsida. På så sätt har vi fått mer 

bakgrundsinformation, men samtidigt även fått vissa av våra kunskaper bekräftade. Vi visste att 

Socialförvaltningen var huvudaktör inom missbukarvården, men vi fick det bekräftat då vi 

sökte information.  

 

I början hade vi ambitionen att undersöka hur personer med alkohol- och drogberoende 

upplevde den hjälp som de erbjuds i Växjö kommun med den hjälp som finns för dessa 

individer. För att kunna genomföra detta tog vi kontakt med avdelningschefen på 

Beroendeenheten i Växjö, som hänvisade oss till verksamhetschefen för ett etiskt godkännande 

samt ett godkännande från vår handledare vid Växjö universitet. Ett uteblivet intresse från 

missbrukarnas sida medförde ändringar i uppsatsarbetet. Vi bestämde oss istället för att 

undersöka de personer som arbetar inom missbrukarvården, då vi redan hade en etablerad 

kontakt. 

 

Efter att vi hade bestämt oss för uppsatsens tema och vilka organisationer vi ska undersöka 

började vi ta kontakt med de personer som är ansvariga. Genom avdelningschefen på 

Beroendeenheten fick vi kontakt med vår första intervjuperson. Denna intervjuperson 

rekommenderade att vi skulle kontakta en person på Socialförvaltningen och vi genomförde en 

intervju på Socialförvaltningen. För att få en bredare bild av mötets betydelse och hur 

 
30 May, T 2001 sid. 80 Samhällsvetenskaplig forskning Studentlitteratur: Lund 
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personalen inom missbrukar vården upplever sitt arbete valde vi att intervjua ytterligare tre 

personer från Beroendeenheten och en person från Socialförvaltningen.  

 

Vi har genomfört sammanlagt sex intervjuer, varav två är från Socialförvaltningen och 

resterande från Beroendeenheten. En person från vardera organisationen har en framstående 

och ledande position i sitt yrke och med dessa personer har vi genomfört längre intervjuer. 

Detta för att kunna få en helhetssyn hur dessa två organisationer arbetar och samarbetar med 

varandra. Vi bedömer att sex intervjuer skulle vara skäligt för en godtagbar empirisk studie. Vi 

använde oss av bandspelaren för att på så sätt kunna begripa allt som sägs under 

intervjugången, men även för att underlätta för oss då vi sammanställde intervjuerna.  
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KAPITEL 3: TEORI  

3.1 Teoretiska perspektiv  

 
De teoretiska perspektiv som vi använder oss av illustrerar hur ett möte mellan människor 

påverkar individen samt hur individen framställer sig själv. En teoretisk beskrivning för hur 

möten mellan personalen och klienterna kan påverkas för att åstadkomma ett resultat. Vi 

kommer även att beskriva en samtalsmodell som kan användas för motiverande samtal med 

klienterna. Det finns andra metoder för att hjälpa en människa i ett alkohol- och drogberoende 

än just samtal. Samtal är den metod som används på Beroendeenheten och Socialförvaltningen 

vilket gör denna metod relevant för vår studie.  

 

3.2 Goffman 

Erving Goffman beskriver i förordet till Jaget och maskerna, hur han ur ett dramaturgiskt 

perspektiv studerar människans sociala liv. En teaterföreställning är repeterad och inövad där 

skådespelarna antar olika roller.  En individ har en upplevelse av vad som förväntas i olika 

situationer som kan uppstå i livet. Människan vet vilken attribut som passar i särskilda 

sammanhang, genom den projicerade definitionen av en situation från omgivningen.31

 

I kontakt med andra människor försöker vi skaffa upplysningar om varandra. Teckenaktiviteten 

är den informationskälla som överför upplysningar och är en del av individens fasad. Fasaden 

är vad vi vill förmedla till andra människor. Detta sker både omedvetet och medvetet. Det är 

endast människorna runt omkring, åskådarna, som ser det omedvetna som exempelvis då vi vill 

framställa oss på ett sätt, men beter oss på ett annat. Är det en främling vi möter tillämpas de 

schablonuppfattningar som skapats av tidigare möten med liknande människor i liknade 

situationer.32  

 

Den uppfattning en person har om sig själv är en roll som eftersträvas att motsvara som grundar 

sig i omgivningens förväntningar och förutfattade meningar, till slut blir det en del av 

individens personlighet. En individs tro på sina egenskaper som är tillskrivna av andra, sin roll 

och dess äkthet presenterar Goffman som ett framförande. En individs strävan att överföra sina 

                                                 
31 Goffman, E, 1998 sid. 9-10 
32 Goffman, E, 1998 sid. 11 
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egenskaper benämns som en fasad.33 Fasaden delas upp i den personliga fasaden och 

inramningen som är platsbunden och utgör själva scenen för individens framförande inför 

andra människor. Den personliga fasaden som innefattar personens utseende, kön, 

språkmönster och ansiktsuttryck benämns som teckenöverföringar. Ytterligare en indelning kan 

göras mellan de kortvariga och bestående teckenöverföringarna. Bestående teckenöverföringar 

betecknas som uppträdande vilket innebär upplysningar om bland annat den sociala statusen. 

De kortvariga teckenöverföringarna betecknas som manér och innefattar personens 

sinnestillstånd för stunden, som till exempel ilska, glädje och nedstämdhet. Mellan inramning, 

uppträdande och manér förväntas det finnas ett betydande sammanhang, vilket utgör den 

sociala fasaden.34 En fasad väljs, de skapas inte. Detta kan innebära svårigheter inom ett yrke 

då individen ska anta en yrkesroll. För att anta en roll väljer individen mellan de olika fasader 

som finns tillhands. En individ hamnar ofta i ett dilemma mellan att agera och att uttrycka sig. 

En del skickliga yrkesutövare har inte behovet av att uttrycka och förmedla sin kompetens. 

Medan de som är mindre kompetenta inom sitt yrke kan ha ett större behov av att uttrycka och 

förmedla sin yrkesskicklighet till sin omgivning.35  

 

Människor framställer sig själva fördelaktigt genom att förmedla ett intryck av något de 

egentligen inte är.  Individen kan oavsiktligt förmedla ett intryck av kontrollförlust som 

omgivningen blir medveten om.36 Omgivningen har möjligheten att välja två sätt att betrakta 

framställningen. Antingen den som är relativt lätt för människan att manipulera, den 

kontrollerade verbala eller så väljer vi att betrakta det okontrollerbara, de uttryck som 

överförts.37 Mellan dessa två beteenden finns ingen överensstämmelse, människan är 

förmodligen bara medveten om det kontrollerade beteendet. Omgivningen är däremot 

medveten om de båda och som en kontroll av det verbala beteendet används det okontrollerade 

beteendet som en granskning. Granskningen kan leda till en överensstämmelse mellan det 

okontrollerade och kontrollerade beteendet genom att styra sitt eget beteende som ett slags 

informationsspel. Detta informationsspel är ett oändligt omlopp, som innefattar avslöjanden 

och upptäckter mellan människorna som kommunicerar med varandra. Detta okontrollerade 

beteende resulterar i en återgång till att det inte finns någon överensstämmelse mellan det 

verbala och de uttryck som överförts. Att manipulera sitt eget beteende är svårare än att avslöja 

den andres avsiktslöshet, det vill säga det okontrollerade.38

 
33 Goffman, E, 1998 sid. 26-29 
34 Goffman, E, 1998 sid. 26-29 
35 Goffman, E, 1998 sid. 35-38 
36 Goffman, E, 1998 sid. 48-53 
37 Goffman, E, 1998 sid. 13-17 
38 Goffman, E, 1998 sid. 13-17 
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Människans förmåga och skicklighet att byta roller i livet sker genom socialisationen. Goffman 

menar att socialisation inte behöver vara mer än en kunskap om alla de olika detaljer som 

tillhör en viss roll. Individen vet i förväg vad som väntas av en viss roll, trots att den nya 

uppgiften endast ger ytliga hänvisningar av vad som förväntas.39  

 

En människa styr sin handling som en kontroll av vad som ska visas och vad som ska uttryckas 

i teckenaktiviteten. Med hjälp av vad vi sänder ut och överför kan vi manipulera vad andra ska 

uppfatta.40 En individs sätt att visa sig själv delar Goffman in i regioner, den ”främre” och den 

”bakre” regionen. Den ”bakre” regionen har anknytning till den ”främre” regionen, men är för 

omgivningen dold. Här ryms detaljer om en individs olika fasader och roller. I den ”främre” 

regionen upprätthålls anständighetsnormer som i sin tur delas upp i två grupper. Den ena 

gruppen innefattar hur individen agerar och talar tillsammans med andra människor. Den andra 

gruppen av normer omfattar agerandet när en människa är inom syn- och hörhåll av andra 

människor.41   

 

När utomstående individer inkräktar i de olika regionerna i form av både verbala och 

ickeverbala uttryck som kan vara negativa egenskaper och hemligheter. Detta medför förvirring 

och är oftast inte avsiktligt. Även när ”team”kamrater inte accepterar varandras uppförande 

uppstår en situation där obehöriga får insyn i de ”bakre” regionerna.42 Goffman definierar ordet 

”team” som en samling individer som är tvungna prestera en intim samverkan för att på så sätt 

kunna vidmakthålla en självklar projicerad definition av situationen. Ett ”team” är en 

gruppering, men med det menas inte att det är en gruppering till relation, till en social struktur 

eller en social organisation. En gruppering är även relation till interaktion eller till en serie av 

interaktioner, under vilka den relevanta definitionen av situationen upprätthålls.43 

Medlemmarna kan framföra olika roller, men när de har en överensstämmelse som kan bilda en 

helhet, uppstår intrycket av ett ”team”. Medlemmarna i ett ”team” är tvungna att lita på 

varandra i den mening att ingen medlem avsiktligt kommer att förstöra eller göra något som 

skulle skada gruppen. Ett ”teams” gemensamma definition av situationen skapar en 

motståndskraft mot sociala och strukturella brister på till exempel en arbetsplats.44

 

 
39 Goffman, E, 1998 sid. 69-71  
40 Goffman, E,1998 sid. 12 
41 Goffman, E, 1998 sid. 97-115 
42 Goffman, E, 1998 sid. 184 
43 Goffman, E, 1998 sid. 95 
44 Goffman, E, 1998 sid. 74-77 
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För att skydda sina egenskaper från att upplösas eller att störas används försvarsåtergärder. 

Inom ett ”team” kan det röra sig om att i de ”bakre” regionerna skapar en gemensam bild av 

omgivningen eller skapar en fullständig social gemenskap. I en familj kan intresset att bevara 

en hemlighet från att avslöjas vara försvarsåtergärder.  De ur omgivningen som skyddar en viss 

egenskap hos en individ använder beskyddande återgärder. Beskyddande återgärder handlar om 

de utomståendes taktkänsla, deras förmåga att visa hänsyn och deras kännedom om att hålla sig 

från de ”främre” och ”bakre” regionerna där de inte är inbjudna. Dessa åtgärder är en teknik 

som syftar till att säkra de intryck som uppstått i samband med en konfrontation mellan 

individer.45  

 

En människa kan styra sitt handlande så att andra människor ska få ett visst intryck och bete sig 

på ett särskilt sätt. Detta görs genom att påverka människors definition av situationen. En 

människa kan vara beräknande både medvetet och omedveten, genom att uttrycka sig på ett 

speciellt sätt. Människans sätt att uttrycka sig kan vara effektivt då omgivningen beter sig som 

om det har överförts en definition av situationen. Kunskaper och upplysningar om varandra 

bidrar till att vi vet vad vi kan vänta oss av en situation och person. Vi vet hur vi ska förhålla 

oss för att få en önskad reaktion.46  

 

Goffman försöker skildra människans aktiviteter inför andra människor, hur vi väljer att 

presentera oss själva och hur vi kontrollerar den uppfattning som andra människor skapar om 

oss.47 Vi försöker att använda oss av redan existerande kunskaper om varandra för att kunna 

förutse ett beteende antingen i nutid eller i framtiden. 48 Varje individ i samhället som har vissa 

sociala egenskaper, har moralisk rätt att vänta sig att andra människorna ska behandla och 

värdera individen på berättigat sätt. Den individ som uppger sig ha det specifika sociala 

egenskaper kommer att förväntas vara den han utger sig för att vara.49  

3.3 Möte mellan behandlare och klient  

Det första mötet kan vara betydande och skapar en förväntan inför de kommande mötena. 

Behandlarens roll är en vikig del inför det första mötet och hans/hennes sätt att bete sig kan ha 

en påverkan på klienten på en lång sikt. Den relation som behandlare och klient får med 

 
45 Goffman, E, 1998 sid. 185-200 
46 Goffman, E, 1998 sid. 11 
47 Goffman, E, 1998 sid. 9  
48 Goffman, E, 1998 sid. 11 
49 Goffman, E, 1998 sid. 21 
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varandra vid första mötet kan avgöra om klienten ska komma tillbaka på fortsatta möten 

träffar.50

 

De personer som kommer till behandlingen har olika förväntningar beroende på deras situation 

som de befinner sig i, dessa förväntningar kan vara allt från fruktan till hopp. Därför kan det 

vara viktigt att ge klienterna korta och enkla strukturer på hur mötet kommer att ske. Genom att 

det finns struktur under behandlingen kan det leda till en trygghet hos klienterna, men samtidigt 

få en positiv början på behandlingen. Nedan följer några exempel som man kan tillämpa för att 

få en struktur på behandlingen: 

1. Den tidsram som behandlingen ska handla om. 

2. En förklaring om dig själv och din roll som behandlare samt målsättningar.  

3. Struktur på beskrivningen av klientens roll. 

4. Detaljer som ska läggas lite större uppmärksamhet på. 

5. En öppen fråga.51 

Ett exempel som författarna Miller & Rollnick tar upp i boken om strukturen lyder: 

 
Vi har omkring en timme tillsammans nu och under den här tiden vill 

jag börja förstå vad det är som gör att du kommit hit. Jag kommer 

förmodligen att ägna mesta tiden åt att lyssna så att jag kan förstå hur 

du ser på saker och ting och vilka bekymmer du har. Du har säkert 

också några förhoppningar om vad du vill och inte vill ska hända här 

och jag vill höra om det. Mot slutet av timmen kommer jag att behöva 

ställa några specifika frågor men nu kan vi börja. Vad har du på 

hjärtat? 52

 

Boken ”Motiverande samtal” tar upp fem olika specifika metoder som kan vara lämpliga från 

första mötet och framåt i motiverande samtal. Dessa fem tidiga metoder ska användas under 

hela processen och inte bara i början av behandlingen. De första fyra metoder kan kallas för 

BÖRS (bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande och summera), medan den femte metoden 

är mer ledande och speciell för motiverande samtal. Den femte metoden är mer som en 

vägvisare för hur de resterande fyra metoder ska användas under samtalets gång.53  

 

 
50 Miller, W-R & Rollnick, S 2003, sid 87 Motiverande samtal Norrköping: Dangårds Grafiska AB  
51 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 88 
52 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 89 
53 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 88 
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Metod 1: Bekräfta  

Genom att behandlaren bekräftar och stödjer klienten under behandlingens gång, skapas en 

relation och det öppna utforskandet stärks. För att kunna uppnå en sådan bekräftelse ska det ske 

i form av komplimanger, empati och uppskattning. Ytterligare en aspekt som en behandlare 

kan ha i åtanke för att uppnå bekräftelse, är att lyssna reflektivt på sin klient, vilket innebär att 

lyssna och försöka förstå klienten. 

 

Denna metod kan sammankopplas med det den tidigare teorigenomgången av Goffman. När 

behandlaren använder sig av komplimanger och lyssnar på sin klient, bidrar det till att 

situationen definieras som trygg och bekräftande. 54

 

Metod 2: Öppna frågor 

Inom denna metod är det vikigt att klienten känner en god atmosfär av acceptans och 

förtroende. Detta leder till att klienten tar reda på sina bekymmer och genom det få den hjälp 

som han/hon behöver. Det är vikigt att poängtera att det är klienten som ska stå för det mesta 

pratet och behandlaren ska inta en lyssnande position under samtalets gång. Efter att 

behandlingen är över och samtalet ska analyseras ska klienten stå för mer än hälften av talet 

under behandlingen. För att inspirera klienten att tala under samtalet är att ställa öppna frågor 

till dem. Behandlaren ska ställa frågor som inte leder till korta svar, eftersom det finns 

individer som har svårt för att öppna sig för främlingar och därför behöver lite uppmuntran på 

vägen.55

 

Det framförande av sig själv som accepterande och förtroendegivande, leder till att klienten 

öppnar sig och behandlaren kan inta en lyssnande position.56  

 

Metod 3: Reflektivt lyssnande  

En av de betydelsefullaste färdigheter som behövs i motiverande samtal är reflektivt lyssnande. 

Det vikiga elementet i reflektivt lyssnande är att svara på vad klienten talar om. Författaren 

Thomas Gordon beskriver 12 olika sätt som kännetecknar ett dåligt lyssnande. Dessa 12 

punkter är  

1. Ge order, hänvisa eller bestämma 

2. Varna, framkalla till försiktighet eller hota 

3. Ge råd, föreslå eller komma med lösningar 
 

54 Sammanfogning av teorier från Goffman, E & Miller, W-R & Rollnick, S   
55 Miller, W-R & Rollnick, S 2003, sid. 90-91 
56 Sammanfogning av teorier från Goffman, E & Miller, W-R & Rollnick, S 
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4. Övertala med hjälp av logik, argumentera eller föreläsa 

5. Tala om för människor, vad de borde göra: moralisera 

6. Förete annan uppfattning, döma kritisera eller klandra 

7. Samtycka, ge uttryck för gillande eller berömma 

8. Skambelägga, förlöjliga eller etikettera 

9. Tolka, eller analysera 

10. Uppmuntra, sympatisera eller trösta 

11. Fråga på forskande sätt  

12. Vara reserverad, distraherad, skämtsam eller ändra samtalsämne 

 

Thomas Gordon kallade dessa punkter för vägspärrar för att de försvårar samtalsprocessen. 

Dessa 12 punkter gör att klienterna kommer ifrån det som de från början tänkte prata om. För 

att klienten ska kunna fortsätta där han/hon var på väg att prata om från första början, är att ta 

itu med vägspärren, göra en omväg runt den för att på så sätt kunna komma tillbaka till den 

ursprungliga tankegången. Innebörden i reflektivt lyssnande är att man gör en gissning om vad 

talaren menar. Innan en person börjar tala finns det någonting som denna person avser att föra 

en kommunikation kring, vilket kodas i ord. Människor säger inte precis allt som de menar, 

därför måste lyssnaren höra på orden på ett riktigt sätt för att sedan avkoda dessa ord och på 

sätt få en innebörd av talaren.57

 

Att överföra upplysningar till sin klient, både medvetet och omedvetet. Som behandlare kan 

man vara väl insatt, vad som inte bör göras, men överför omedvetet någon av de tolv punkter 

som bör undvikas i en behandling. Detta kan innebära att behandlingssituationen definieras 

som otrygg för klienten.58  

 

Metod 4: Summera 

Den fjärde BÖRS – metoden som bör användas tidigt under mötets gång och genom hela 

processen är summera. Behandlaren kan använda sig av summerande påstående för att binda 

samman, samt stärka materialet som har tagits upp under samtalets gång. Genom att använda 

sig av återkommande summeringar visar det att han/hon har lyssnat på sin klient vilket leder till 

att klienten vill utveckla sig själv genom att återkomma till fortsatt behandling. Återkommande 

 
57 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid 93-96 
58 Sammanfogning av teorier från Goffman, E & Miller, W-R & Rollnick, S 
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summeringar ger även klienten en tredje chans på att få höra vad som har sagts under 

samtalet.59

 

Har en klient definierat situationen ur behandlarens perspektiv ökar möjligheten för att klienten 

ska komma till nästa möte. Efterhand kan de tillsammans utveckla en gemensam definition av 

situationen.60  

 

Framkalla förändringsprat 

Motiverande samtal är kontrasten till ett konfrontativt förhållningssätt. Att rekommendera en 

förändring av problembeteendet kan få klienten till att försvara problembeteendet. Ett sådant 

konfrontativt beteende kan vara skadligt för klienten då det kan vara anledning för att klienten 

ska gå i försvar för icke-förändring. Hela idén med motiverande samtal är att klienten ska 

kunna uttrycka sig och presentera argument för förändring.  

 

Behandlaren ska försöka underlätta för klienten och ge uttryck för sådant förändringsprat. 

Förändringsprat kan delas in i fyra generella kategorier. Den första kategorin går ut på att man 

känner igen nackdelar med den nuvarande situationen och att läget står stilla. Ett exempel på en 

sådan kategori kan vara: ”Jag antar att jag har mer problem med det här än vad jag trodde”61 

Den andra kategorin är förändringsprat som avspeglar fördelarna med att utföra förändring och 

ett exempel på en sådan mening är: ”Jag skulle antagligen leva tillräckligt länge för att se 

mina barnbarn växa”62 Den näst sista kategorin innebär att förändringsprat kan även formulera 

optimism om förändring, och ett exempel kan vara: ” Jag skulle troligen klara av det om jag 

bestämde mig”63 Den sista kategorin innebär beslut att utföra förändring och kan lyda följande: 

”Jag tror det är hög tid för mig att tänka på att lägga av”64  

 

Dessa fyra generella kategorier innehåller emotionella, kognitiva och beteendebaserade 

dimensioner med avsikt att fullfölja förändring. Det finns individer som kräver att få hjälp 

endast med det de själva anser sig behöva då de kommer till ett möte och för att tillsammans 

göra upp en handlingsplan. Att framkalla förändringsprat är en nyckel inom motiverande 

samtal, det gäller att få klienten själv försöka hitta lösningar till ett bättre liv. 65

 
59 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid 100 
60 Sammanfogning av teorier från Goffman, E & Miller, W-R & Rollnick, S 
61 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 104 
62 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 104 
63 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 105 
64 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 105 
65 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 103-106 
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3.4 Samtal  
Personer som arbetar med människor bör fokusera på personliga och yrkesmässiga 

kvalifikationer, för att uppnå en högre nivå i sitt yrke. Dessa båda kvalifikationer bör ses som 

en helhet och även var för sig, beroende på de individuella krav som ställs. En person som har 

förmågan att ta vara på sina kvalifikationer, har en yrkeskompetens. Denna kompetens värderas 

av yrkesframgångar och av arbetskamraterna. De kompetens- och kvalifikationskrav som ställs 

på personalen i samband med möten och samtal med människor är att kunna känna av 

situationen och handla rationellt som överensstämmer med de föreskrifter som är gällande på 

arbetsplatsen. De ska kunna ta egna initiativ, samarbeta och utvecklas tillsammans med 

varandra.66

 

Kvalifikationer som en person kan ha för att uppfylla de kompetenskrav som ställs i arbetet 

med människor är bland annat, perception, intellekt, självdisciplin, sociala, motiverande och 

individuella kvalifikationer. Inom perceptionskvalifikationer ska de kunna iaktta samt ha en 

uppfattningsförmåga. Personalen ska även ha ett rationellt, systematiskt och analytiskt 

tänkande med färdigheter i diagnostisering och planläggning.  

 

Självdisciplin innebär att kunna ta ansvar, kunna vara pålitlig och noggrann samt ha en bra 

koncentrationsförmåga. Personalen ska inom sitt yrke kunna vara självständig, kreativ och ha 

självtillit. Inom de sociala kvalifikationerna ska de kunna samarbeta, vara tillgängliga och ha 

en bra kommunikationsförmåga. Motiverande kvalifikationer innebär att kunna ta egna 

initiativ, vara öppna och flexibla samt vara vetgiriga. Inom ett sådant yrke krävs det flera olika 

kvalifikationer som ska beskrivas, formaliseras och kontrolleras. Dessa kvalifikationer är inte 

knutna till ett sammanhang, utan följer personen i dess olika situationer.67

 

 
66 Damgaard, I & Norrelykke, H, 2000, sid. 10-11 Det personliga samtalet, Liber AB, Stockholm 
67 Damgaard, I & Norrelykke H 2000, sid.11- 13  



Personalen kan använda sig av reflektionscirkeln var och en för sig inom sin verksamhet. 

1. Beskrivning 
- Vad hände? 

6. Handlings-plan 
- Vad gör jag om det 
händer igen? 

2. Känslor? 
-Vad kände/tänkte 
jag? Varför? 

3.Evaluering 
-Vad var bra/dåligt i 
mitt handlingssätt? 

4. Analys  
- Varför? 

5. Slutsats 
- Vad kunde jag ha 
gjort annorlunda? 

 
Figur 2: Reflektionscirkeln68

För att kunna få ut bästa resultat av reflektionscirkeln är att använda den tillsammans med 

andra. Reflektionscirkeln kan vara ett redskap för dynamisk utveckling där personliga och 

yrkesmässiga perspektiv sätts i centrum.69

 

Teorierna som vi har valt att behandla har varit till stor hjälp, både för att förstå hur personalen 

inom missbrukarvården fungerar inom sitt arbete men även vid analysen. Vi har tagit upp 

teorier som behandlar mötets betydelse och hur det första mötet kan påverka klienterna. Hur 

samtalsprocess går till och vad som ska finnas i åtanke då han/hon har samtal med sina klienter. 

 

I möten mellan personal och klient påverkar de varandras definition av situationen. Personalen 

inom missbrukarvården bör vara väl insatta i hur de framställer sig själva och behandlingen. 

Denna framställning bidrar till att klienten kan definiera behandlingen och behandlaren. Om 
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68Damgaard, I & Norrelykke H 2000, sid.13 
50Damgaard, I & Norrelykke H 2000, sid.13 
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klienten upplever en känsla av trygghet och en öppenhet från personalen kan detta resultera i 

att klienten öppnar sig och pratar om sig själv. Att reflektera över sitt beteende, om vad som 

uppstod i en specifik situation kan bidra till att behandlaren definierar situationen som medför 

en förbättring i arbetet tillsammans med klienterna.70

 
70 Sammanfogning av teorier från Goffman, E & Damgaard, I & Norrelykke H 
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KAPITEL 4: RESULTAT 

4.1 Resultat  

 

Under resultatgenomgången kommer vi att ta upp olika delar, utifrån de svar som vi har fått 

från våra intervjupersoner, försöka hitta likheter och skillnader. Vi har delat upp resultatet i 

två olika kategorier. Den första kategorin behandlar Socialförvaltningen och Beroendeenheten 

i Växjö kommun, ansvar och samarbete, bedömning, kontakt, öppen - och slutenvård samt 

färdig med behandlingen. Den andra kategorin redovisas i fyra olika teman. Dessa teman 

omfattar mötet, bemötande, arbetet tillsammans med klienterna och slutligen personalens 

upplevelse av missbrukarvården.  

 

4.2 Socialförvaltningen och Beroendeenheten i Växjö kommun 

Vi har genomfört två intervjuer, en med personal från Socialförvaltningen och en intervju med 

en av personalen från Beroendeenheten, med steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi samt 

andra utbildningar för att kunna ha samtal inom öppenvården. För att få en förståelse för hur 

dessa två organisationer samarbetar med varandra, kommer vi att ge en bakgrundsbeskrivning. 

Den behandlar hur personalen arbetar och hur de samarbetar med varandra. Det tas även upp 

hur klientkontakten går till, hur behandlaren ser till mötet och dess betydelse samt när en klient 

anses färdigbehandlad. Denna förförståelsen ska förhoppningsvis bidra till en bättre 

uppfattning av arbetssituationen.  

 

Socialförvaltningen är uppdelad på flera olika avdelningar. De har en avdelning för vuxnas 

lärande, en för arbetsmarknad och integration, en för ekonomiskt bistånd, en för barn och 

familj och en missbrukaravdelning. Socialförvaltningen vill se till att individer med 

beroendeproblematik ska få en plats i samhället. De arbetar med vuxna personer som är över 20 

år gamla med missbruksproblem. Beroendeenheten är en akutavdelning som är kopplad till 

akutmottagningen på Sankt Sigfrids sjukhus. Den tar emot missbrukare som behöver 

avgiftning71. Beroendeenheten är en öppen - och slutenenhet och tar endast emot missbrukare 

med alkohol- eller drogproblematik. Beroendeenheten har även behandlingssamtal inom 

öppenvården.  

                                                 
71 Medicinskt behandling vid abstinenssymptom av alkohol- och narkotika  
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4.2.1 Ansvar och samarbete 

Det är kommunen som har huvudansvaret för missbrukarna. Beroendeenheten och 

Socialförvaltningen har daglig kontakt med varandra, samt möten en gång i veckan. På möten 

uppdaterar de varandra om hur läget ser ut, om det kommer att bli eventuella inläggningar eller 

om Beroendeenheten behöver aktualisera en klient för Socialförvaltningen. 

 
Vi lär känna och lita på varandra det är avgörande, det är det goda 

exemplen man jobba vidare på. Då har man två kompetenser 

tillsammans och man kan göra mycket mer// Intervjuperson B 

  

De båda organisationerna håller sig uppdaterade angående klienternas behandling, endast om 

klienterna tillåter det, då de har tystandsplikt.  

 

Om patienter som blir inlagda inte har någon kontakt med Socialförvaltningen försöker 

Beroendeenheten motivera dem till att ta kontakt med dem, och Beroendeenheten hjälper 

klienterna att ta den kontakten. Beroendeenheten har även ett krav på att det ska finnas en 

planering efter avgiftningen och att detta gäller de klienter som har kontakt med 

Socialförvaltningen. På Beroendeenheten vill de inte att en klient ska avgiftas för att sedan gå 

direkt ut till missbruket. De flesta av Beroendeenhetens klienter som behöver inneliggande 

vård vilka kallas för ”stammisar”72, då de är ständigt återkommande. Socialförvaltningen 

kontaktar Beroendeenheten och delar med sig av sin planering och ordnar dessutom en tid för 

läkarbedömning åt klienterna.  

 

Många av klienterna har så kallade tilläggsproblem, exempelvis depressioner och ångest. För 

att psykiatrin ska göra en utredning, krävs sex månader av alkohol- och drogfrihet. De båda 

intervjupersonerna från respektive organisation anser att det brister inom psykiatrin då det 

gäller diagnostisering och utredning.  

4.2.2 Bedömning  

Om en läkare via akutmottagningen bedömer att en klient behöver inneliggande vård, görs 

senare ett inskrivningssamtal för kartläggning av dryckesperioder, tidigare sjukdomar, om de 

har använt rena nålar. Kvinnorna erbjuds graviditetstest73 och frågar om de får kontakta 

Socialförvaltningen. Kartläggningen görs vanligen efter ett dygn, då klienterna behöver vila för 

 
72 Beroendeenhetens smeknamn på ständigt återkommande klienter 
73 En mall (ASI) som de utgår ifrån då klienter kommer till Beroendeenheten, kvinnorna erbjuds graviditetstest för 
att på så sätt förhindra sjukdomar om kvinnan har använt sig av droger under graviditeten 
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att må lite bättre. En komplikationsfri alkoholavgiftning tar ungefär tre till fem dagar. En 

heroinavgiftning tar sju till tio dagar och en nedtrappning av ”benso”74 påbörjas på avdelningen 

och fortsätter sedan via öppenvården.  

4.2.3 Kontakt  

Socialförvaltningen får kontakt med sina klienter via anmälningar, polisen, läkare, frivård och 

via samtal genom den svarslinje som de har på avdelningen. Socialförvaltningen har en 

svarslinje mellan klockan 10-15, för att klienterna kan få en direkt kontakt.  
 

När folk ringer ska de kunna få direkt kontakt med oss. Det finns inget 

värre än om man ringer till en myndighet och man kommer inte fram, 

eller att de säger att de ringer upp en, och ringer först om en vecka// 

Intervjuperson B 
 

Den som svarar bedömer om de ska träffa klienten eller inte. Klienten kommer till avdelningen 

och de sitter och pratar, så att behandlaren kan få lite information och bakgrund om klienten. 

Ärendet tas upp för diskussion med teamet, och en handläggare från Socialförvaltningen hör av 

sig till klienten.  

 

Beroendeenheten får kontakt med sina klienter via remisser. Remisserna kommer bland annat 

från Socialförvaltningen, vårdcentralen och läkare. Klienterna kan även göra en egen remiss, 

vilket innebär att klienterna ringer och ger information som Beroendeenheten behöver för att 

göra den första bedömningen. Detta diskuteras senare under remissgenomgångar. Gällande 

slutenvården kan klienterna ringa för att få en tid för läkarbedömning, men en del kriterier ska 

bli uppfyllda för en inläggning.75 På Beroendeenhetens remissgenomgångar bestämmer 

personalen själva vem som tar sig an vilken klient, då det finns olika specialområden. 

Exempelvis specialiseringar inom återfallsprevention, samsjuklighet, kroniska alkoholister, 

unga missbrukare och kvinnor med tablettmissbruk.  

4.2.4 Öppen - och slutenvård 

Både Beroendeenheten och Socialförvaltningen arbetar med öppen - respektive tvångsvård. 

Inom tvångsvård ingår LVM, (Lagen om Vård av Missbrukare). Denna lag tillämpas om 

missbrukare löper risk för sitt eget eller andras liv på grund av hans/hennes missbruk. Det är 

 
74 Bensodiazepiner är en medicin som klienterna kan få från Beroendeenheten för ångest och sömnstörningar, kan 
även tas illegalt  
75 Kriterierna för en inläggning är bland annat abstinenssymtom av alkohol som skakningar, svettningar, och 
frossa. Vid narkotikaabstinens tillkommer snuva och kramp.  
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inte Socialförvaltningen eller Beroendeenheten som avgör saken, utan de ansöker om det hos 

länsrätten. Det är rätten som avgör om tvångsvård skall tillämpas. Många av klienterna som 

Socialförvaltningen och Beroendeenheten arbetar med har en samsjuklighet och om den visar 

sig vara farlig för personen eller andra i hans/hennes omgivning så kan läkare skriva ett 

vårdintyg enligt LPT, (Lagen om Psykiatrisk Vård).   

 

Växjö har ett öppenvårdsprogram som kallas för ”SÖPEN”, vilket är en tolvstegs - modell76. 

Socialförvaltningen jobbar även med motiverande intervjuer. Det är en metod där man har 

samtal med klienterna om bland annat vilka vägar man ska ta för att ta sig ur missbruket och 

hur man kan hjälpa klienterna att ta ett beslut om att vilja sluta missbruka. Det finns även andra 

sysselsättningsprogram inom öppenvården. Det finns till exempel ”SNICKEN” och 

”SJÖLIDEN”. ”SNICKEN” finns för de personer som vill ”snida lite”77, och ”SJÖLIDEN” 

ligger ute på landet och där kan klienterna jobba med skogen om de är intresserade. 

Socialförvaltningen håller även på att utveckla ett stödboende som kommer att innefatta fem 

lägenheter, där man måste vara helt drogfri. 

4.2.5 Färdig med behandlingen  

För att en klient ska vara färdigbehandlad med sitt missbruk ska klienten själv vara nöjd och 

tycka sig inte behöva mer hjälp. Klienten ska även vara drogfri och kommit igång med 

sysselsättningen så att klienten kan stå på egna ben. På Socialförvaltningen tycker man att 

klienten ska komma in fort i systemet och så fort som möjligt ut ur systemet.   

 
Det bästa är när man kommer överens om det tillsammans och att det 

borde avslutas på grund av att klienten mår bra och klarar sig drogfri 

och nykter. Har vi invändningar om att klienten enligt oss inte är redo att 

avsluta behandlingen, talar vi om det för henne/honom, men vi tvingar 

de aldrig till behandlingen // Intervjuperson A 

 

I vissa fall kan det hända att klienten inte vill avsluta sin behandling, då han/hon är rädda för att 

återfalla i missbruket. Då börjar man på Beroendeenheten med att dryga ut kontakten så att det 

går längre tid mellan mötena, för att så småningom avsluta det helt. 

 

Den respons på det citat som lästes upp vid intervjun av Miller, W-R & Rollnick, S var positiv. 

Citatet stämde överens om hur personalen presenterades sig själva och behandlingen. 

 
76 Det är en modell som används bland annat av anonyma alkoholister för ett nyktert liv 
77 Skapa något med sina händer av exempelvis trä 
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4.3 Intervjuresultat i temaform 

4.3.1 Tema 1: Mötet 

Det första mötets betydelse för behandlaren, kännetecknas av ett bra bemötande. För dem är det 

första mötet viktigt då de får chansen att ge ett bra intryck av sig själva och av behandlingen. 

Det första mötet är grundläggande för att det bygger upp förtroendet och allians mellan klienten 

och behandlaren. Om inte första mötet är ett bra möte, finns det ingenting att bygga vidare på 

och medför uteblivna besök. Om klient och behandlaren lär känna och lita på varandra kan 

klienterna få fram det de vill ha sagt.  

 
Jag tror att det första mötet har mer betydelse för klienterna än för mig, 

att de får en positiv bild av mig tror jag har större betydelse än första 

mötets betydelse // Intervjuperson D 

 

Personalen menar att klienterna har en känsla av att de inte passar in i samhället, att de inte är 

omtyckta och att de känner sig som ett problem då de kommer till ett möte med ett visst 

underläge. Då klienterna känner skuld och skam blandat med förhoppning och motivation är 

det viktigt att personalen har respekt och finns till hands för att hjälpa dessa personer. De anser 

att många av de klienter som kommer till ett möte har orimliga krav och färdiga lösningar. När 

de sedan nekas upplever de att klienterna blir besvikna och vissa av dem väljer att inte komma 

tillbaka.  

 

Klienterna som kommer till öppenvården kommer dit av egen vilja och oftast vill de 

någonting, exempelvis att någon lyssnar på det som de har på hjärtat. De tror att klienterna 

påverkas av behandlarens sinnesstämning, exempelvis stress påverkar negativt, men om 

behandlaren engagerar sig i situationen och hittar en väg framåt, påverkar det klienten på ett 

positivt sätt. För klienterna har ett möte en avgörande betydelse dels hur de blir bemötta och 

dels hur mötet är upplagt, anser personalen inom missbrukarvården. 

 

För att det första mötet ska bli en bra grund för fortsatt kontakt gäller det att kunna svara på 

klienternas frågor och funderingar, utan att fördöma och moralpredika. Att lyssna seriöst och 

ta klienten på allvar är en bra grogrund för en allians. Man ska ta det lugnt med klienterna, så 

att man inte går för fort fram. Både Beroendeenheten och Socialförvaltningen gör en 

kartläggning av klienterna, för att kunna definiera deras situation. Denna kartläggning bör ske 

i början, men på grund av att det kan bli en stressad utfrågningssituation väntar de med 

kartläggningen till kommande möten.  
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Gå inte in i en fight som kan skrämma iväg klienten, utan håll de kvar i 

behandling// Intervjuperson A 

 

Personalen bör visa önskvärt intresse och engagemang och inte bygga upp det negativa. Istället 

ska de försöka stötta och bygga upp klienternas självkänsla då de anklagar sig själva. Det 

viktiga är att inse problemets vidd och ta klienternas situation på allvar. Handlar man på detta 

sätt kan ett möte vara en möjlighet för klienterna för att få den hjälp som de behöver.  

 
Många ungdomar som söker vill inte ha hjälp med att sluta missbruka, 

utan de vill ha hjälp med en bieffekt av drogerna/alkoholen t.ex. ångest. 

Då har de oftast redan provat mediciner på olaglig väg och vill ha 

samma av oss. Tyvärr brukar dessa mediciner vara narkotikaklassade 

och då säger vi nej. Vi skriver aldrig ut beroendeframkallande mediciner 

utan en fullständig utredning och en lång tids avhållsamhet ifrån 

droger/alkohol. Vi vill vara säkra på att inte föda någons missbruk// 

Intervjuperson  A 

 

Mötets betydelse kännetecknas av att personalen vill göra någonting bra för sina klienter, det 

är det deras arbete går ut på. De vill vara ett bra stöd och komma fram till ett bra resultat. I 

intervjuerna framgick det att klienterna på Beroendeenheten inte behöver vara alkohol- och 

drogfria men tänker inte heller bidra till ett nytt missbruk.  

 

Att inte tala om för klienterna vad de ska göra, utan de själva måste komma med förslag på 

förbättringar, är en del av mötets betydelse. Konflikterna angående de ”färdiga 

paketlösningar” öppnar upp för en diskussion, särskilt vid första mötet. Dessa konflikter 

upplevs som bra och kan bidra till en god arbetsallians genom gemensamma lösningar.  

Personalen trivs med sitt arbete och med sina klienter, de vill tillsammans med sina klienter 

arbete fram en plan så att inte gamla mönster och vanor återupptas. 

 
Som behandlare när jag jobbar med de här människorna så vill jag ju ha 

ett resultat va, att det ska hända något positivt// Intervjuperson C 

 

Efter möten om samtal via telefon med sina klienter utvärderar de sig själva och situationen, 

tillsammans med sina arbetskamrater. Det kan handla om situationer då en klient blivit 

besviken, upprörd och uteblivit från möten eller att behandlaren upplevde att situationen inte 

resulterade till något positivt. Med sina arbetskamraters hjälp frågar de sig vad det var som 

hände, vad påverkade mitt sätt att agera och vad hade kunnat undvikas så att det inte händer 
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igen? Denna reflektion sker ständigt på Beroendeenheten bland annat i fikarummet, korridoren 

på avdelningen och i omklädningsrummet. 

4.3.2 Tema 2: Bemötande 

Bemötandet kan avgöra om behandlingen med klienterna kommer att fortsätta. Det gäller att 

överföra rätt budskap så att behandlaren och klienten kan göra ett bra jobb tillsammans. 

Bemötandet av en klient påverkas av personalens uppfattning som grundar sig i tidigare 

erfarenheter. De ser sina klienter som trevliga och tacksamma att arbeta tillsammans med. 

Ibland kan det hända att klienterna tappar hoppet, då de befinner sig i en jobbig situation i 

livet. Att de misslyckas och att det går snett är någonting som händer. Att använda sig av 

pekpinnar, moralpredikningar och anklagelser är inget bra sätt att utföra ett förändringsarbete. 

Att känna sig trygga, ta det lugnt, vara delaktiga och anpassa behandlingen till ett bra 

arbetstempo gör att klienterna kommer tillbaka och medför en förändring. Genom att komma i 

tid och vara förberedd, visar personalen att det här mötet är värdefullt. Egenskaper som 

överlägsenhet och arrogans är inget gott bemötande. Om man som behandlare tror sig ha en 

maktposition kommer klienten troligtvis inte att komma tillbaka, eftersom klienten inte vill 

känna att han eller hon är i ett tydligt maktunderläge. De tror sig uppfattas av klienterna som 

ärliga, sjysta, reko och framförallt respektfulla.  

 
Vi tror att vi har en jäklig bra relation till våra klienter, det låter lite 

kaxigt, men så är det alltså. De klienter som kommer och får ett LVM gör 

ju allt för att komma ifrån oss, men det har med drogen att göra// 

Intervjuperson B 

 

Ibland måste personalen vara konfrontativa och faktiskt i vissa lägen bestämma, då det gäller 

tvångsvård. De för ett öppet resonemang med de klienter som tvångsvårdas, för att på så vis 

göra de delaktiga i vården. De tror att missbrukarna inte är vana vid att någon som lyssnar på 

dem eller bryr sig om dem, men det behövs inte mycket för att personalen inom 

missbrukarvården ska bli omtyckta av klienterna. 

4.3.3 Tema 3: Arbetet tillsammans med klienterna 
Personalen arbetar tillsammans med sina klienter för att nå fram till de mål som klienterna vill 

uppnå. Det är vikigt att klienterna själva får vara med och planera vad och hur klienterna ska 

göra till nästa möte.  

 
Det har en dubbel betydelse för dem, dels att de får vara delaktiga, det 

är klart att de själva får vara med och utforma sin tillvaro, det är ju 
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absolut det viktigaste. Att tillsammans hitta en väg framåt till nästa 

möte// Intervjuperson D 

 

De arbetar med motiverande samtal och genom det kan de se hur mycket deras klienter är 

motiverade för att åstadkomma en förändring. Att vara tillmötesgående skapar en trivsam 

stämning och detta arbetssätt gör att klienterna förhoppningsvis vill komma tillbaka. Om inte 

samtalen med en klient och en behandlare är givande för klienten så är det upp till behandlaren 

att göra någonting åt det. 

 
De behöver inte sluta knarka på en gång, bara de kommer tillbaka// 

Intervjuperson A  

 

Egenansvaret är vikigt för klienterna eftersom det är klienterna som bestämmer vad som händer 

i framtiden. Det är vikigt att personalen inte omhändertar sina klienter, utan är bara en hjälp till 

självhjälp. 

 
I samhället ser man ju negativt på det här, man ser inte det som en 

sjukdom. Utan man ser det ofta som att det är något som är 

självförvållat. Att det är bara till att lägg ned, man förstår inte 

beroendeproblematiken, men det är något man inte klarar av att styra 

själv// Intervjuperson C 

 

Majoriteten anser att det ingår i sjukdomen att förneka och dölja både för sig själva och för 

personalen om sitt missbruk. En del av behandlarna tycker att klienterna försöker vara ärliga, 

vilket är vikigt för att relationen bygger på ärlighet och tillit.  

 
Vi brukar säga redan inledningsvis att du inte ska tro att du kan sitta 

här och lura oss, det kan du göra i och för sig, men du lurar då dig 

själv. Vi är inte intresserade av att ha ett samarbete med dig om du inte 

är ärlig mot oss// Intervjuperson B 

 

Genom att klienterna är oärliga skadar de sig själva i längden, och de försöker få sina klienter 

att inse detta. 



 36

4.3.4 Tema 4: Personalens upplevelse av missbrukarvården 

Missbrukarvården är styrd av lagar, regler och etiska normer, något som personalen upplever 

positivt eftersom de annars fruktar att arbetet blir väldigt godtyckligt, men även då det ofta 

kommer upp känslig information som inte skall föras vidare om individers integritet skall 

skyddas. 

 
Vi har det medicinska, sen är det kommunen som gör resten// 

Intervjuperson E 
 

Majoriteten av personalen upplever att de håller sig till sitt område för att inte överskrida 

gränserna mellan kommun och landssting. Ibland upplever de en frustration då det handlar om 

att viljan att göra mer för sina klienter än vad de får. 

 
Ibland kan det kännas som att det blir onödigt näst intill fientliga 

missförstånd mellan kommun och landsting, det skulle vara 

beroendecentra, att nätverken var på samma ställe// Intervjuperson C 

 

Engagemang inom ett socialtarbete är helt avgörande. Det är en balansgång mellan att bry sig 

om och att visa engagemang. För att kunna arbeta med de unga människorna med 

missbruksproblem, gäller det att skilja på arbete och fritid. Det händer att vissa situationer 

påverkar personalen även när de kommer hem, men att de försöker stänga av det så gott det 

går. En del av dem som arbetar inom missbrukarvården lämnar sitt privata nummer, så att 

klienterna kan ringa hem till dem när de behöver stöd och hjälp.  

 

Personalen anser att arbetet med missbrukare behöver utvecklas i Växjö, ungdomar bör inte gå 

på öppenvårdsprogram tillsammans med äldre erfarna missbrukare.  
 

Jag tror inte att det är bra för en ung människa att identifiera sig själv 

som en missbrukare// Intervjuperson B 

 

De anser även att samarbetet med psykiatrin behöver utvecklas, då många av missbrukarna har 

tilläggsproblem, psykiska sjukdomar och bokstavskombinationer som de antigen haft innan 

eller utvecklat tillsammans med sitt missbruk. För att kunna göra en neuropsykiatrisk 

undersökning ska klienterna vara nyktra och drogfria i sex månader innan undersökningen. 

Familjen är en vikig resurs som borde få en större roll i förändringsarbetet, anser personalen 

inom missbrukarvården i Växjö. 
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KAPITEL 5: SAMMANFATTANDE REDOVISNING 

5.1 Sammanfattande redovisning 
 
 
 I kapitel fem kommer vi att knyta samman det empiriska materialet med de teoretiska 

utgångspunkterna som behandlats i arbetet och följer samma struktur som i resultatet. Detta 

för att underlätta för läsaren.  

 

5.2 Ansvar och samarbete 

Socialförvaltningen tillhör kommunen och har huvudansvaret för missbrukarvården i Växjö 

och deras strävan är att missbrukarna ska få en plats i samhället. Socialförvaltningen arbetar 

efter normaliseringsprincipen som är en del av SoL (Socialtjänstlagen). Denna princip innebär 

att individer ska känna en delaktighet i samhället och inte ska känna sig utpekade, då de får 

bistånd från Socialtjänsten.78 De samarbetar med Beroendeenheten som tillhör landstinget och 

de arbetar med avgiftning och behandlingssamtal. Socialförvaltningen och Beroendeenheten 

har möten där de diskuterar klienternas situation och behov. Beroendeenheten strävar efter att 

klienter som inte har kontakt med Socialförvaltningen ska etablera en kontakt. Tillsammans 

arbetar de båda organisationerna för att klienter med alkohol- och drogmissbruk ska komma ut 

ur missbruket och in i samhället genom ett samarbete. Beroendeenheten ansvarar för den 

medicinska avgiftningen, och använder sig av motiverande samtal inom öppenvården. 

  

För de båda organisationerna är det viktigt att veta vad de kan förvänta sig av varandra. Genom 

att personalen från Socialförvaltningen och Beroendeenheten lär känna varandra via sina möten 

som de har en gång i veckan och den dagliga telefonkontakten stärks deras förtroende för 

varandra. Två kompetenser som arbetar tillsammans kan åstadkomma mer för klienterna. 

Goffman benämner ett ”team” som är en samling individer som är tvungna att prestera en intim 

samverkan för att kunna vidmakthålla en klar projicerad definition av situationen. Kunskaper 

och upplysningar om varandra möjliggör en kännedom om vad som kan förväntas av en person 

och situation. Genom att styra sitt handlande så att andra människor får ett visst intryck, kan 

individen på så sätt få en önskad reaktion, detta bidrar till en definition av situationen.79 De 

båda organisationerna har utvecklat ett ”team” som tillsammans arbetar med gemensamma 

klienter för att åstadkomma en förändring. Personalen inom missbrukarvården har framställt sig 

                                                 
78 Danermark, B & Kullberg, C 1999 
79 Goffman, E, 1998 
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på ett visst sätt som de andra har definierat som en kompetent samarbetspartner. Genom detta 

vet de vad som förväntas av den enskilde individen som ingår i ”teamet”.  

 

I samarbetet mellan kommun och landsting uppstår det emellanåt missförstånd som ibland 

upplevs som fientliga. Personalen från respektive organisation håller sig till sitt yrkesområde 

för att inte gå in på varandras.  Inom ett ”team” kan det röra sig om att i de ”bakre” regionerna 

skapar en gemensam bild av omgivningen. För att bevara en hemlighet används 

försvarsåtgärder som att visa hänsyn och en insikt om att hålla sig ifrån de ”bakre” 

regionerna.80 Genom att de är medvetna om var gränserna inom respektive arbetsområde går, 

kan de undvika konflikter till en viss del. När de upplever en fientlig stämning har det 

förmodligen gjorts ett övertramp in på varandras yrkesområde och det uppstår missförstånd 

mellan Socialförvaltningen och Beroendeenheten. Det framkommer om något vagt att de inte 

kommer överens när det gäller en del frågor, missförstånd är nog större problem än båda 

sidorna ger till känna. Detta fenomen stämmer väl överens med de hinder beskrivning som 

Sune Sunesson gör, då han benämner beroendet av arbetskamrater vilket med oklar 

ansvarssituation.81

 

Både Beroendeenheten och Socialförvaltningen är styrda av verksamhetsregler, lagar och etiska 

regler, det är något som upplevs positivt. De anser att det annars finns en risk för att arbetet 

med människor skulle bli godtyckligt. Personalen ska ha förmåga att kunna följa de föreskrifter 

som är gällande på en arbetsplats.82 Människans förmåga att veta vad som förväntas i olika 

sammanhang sker genom den förutseende socialisationen och en kunskap om de olika detaljer 

som tillhör en viss roll.83 En individ lär sig vad som är lämpligt på motsvarande sätt får 

personalen klara och tydliga riktlinjer av vad som förväntas av dem. De har klara riktlinjer, 

vilket kan innebära att deras uppgift att upprätthålla en roll underlättas. Att arbetet skulle 

riskera att bli godtyckligt är antagbart då det är människor som agerar tillsammans med andra 

människor. Personalen tolkar situationer på olika sätt på grundval av tidigare erfarenheter.  

5.3 Kontakt och bedömning  

Socialförvaltningen får kontakt med sina klienter via polis, läkare, och anmälningar från 

omgivningen och kan resultera i ett möte med klienten. Vid detta första möte samtalar 

behandlaren och klienten med syfte att få information om klienten. Detta diskuteras sedan med 

 
80 Goffman, E, 1998 
81 Sunesson, S 1981 
82 Damgaard, I & Norrelykke H, 2000 
83 Goffman, E, 1998 
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arbets”teamet” på Socialförvaltningen och de tar upp kontakten med klienten igen. 

Beroendeenheten får kontakt med sina klienter via remisser som sedan diskuteras vid så kallade 

remissgenomgångar.  På Beroendeenheten avgör personalen själva vilka klienter de vill åta sig, 

beroende på olika specialiseringar.  Behandlare som har förmåga att ta tillvara på sina 

kvalifikationer och fokuserar på dessa har en yrkeskompetens och bedöms av arbetskamrater 

och en yrkesframgång.84 Ett ”team” upprätthåller och skapar sina definitioner tillsammans och 

de är även tvungna att lita på varandra.85 Genom att de själva avgör vilka klienter de ska träffa 

utifrån sina specialområden, tar de tillvara på sina kvalifikationer. Detta leder till att personalen 

lättare uppnår en yrkesframgång och kan få bekräftelse från sina arbetskamrater genom en 

accepterad syn på varandras specialiseringar. På Beroendeenheten har de gemensamt skapat en 

definition av varandras specialområde och därmed tvungna att lita på varandras 

yrkeskompetens.  

  

Personer med alkohol- och drogmissbruk kan ringa både till Socialförvaltningen och 

Beroendeenheten för rådgivning och hjälp. På Socialförvaltningen gör de en bedömning via 

telefon om de ska träffa klienterna för ett samtal. Via Beroendeenhetens telefon kan klienterna 

få en tid för en läkares bedömning. Att tänka analytiskt och systematiskt, genomföra 

diagnostisering och göra planläggningar, bör vara kvalifikationer som personal inom 

missbrukarvården innehar.86 På Socialförvaltningen prövas deras analytiska och 

diagnostiseringsförmåga då de bedömer en klients hjälpbehov via telefon. På Beroendeenheten 

vidarebefordrar de klienterna till en läkare för en bedömning.  

5.4 Öppen och slutenvård 

Växjö kommun har flera öppenvårdsprogram. Socialförvaltningen jobbar även med 

motiverande intervjuer som är en samtalsmetod. Där ger de förslag om hur man kan ta sig ut ur 

missbruket och hjälpa klienterna med ett beslut om att sluta missbruka. På Beroendeenheten 

arbetar personalen inom öppenvården med motiverande samtal. De motiverande 

kvalifikationerna bör kännetecknas av initiativförmåga, flexibilitet och öppenhet för att kunna 

följa personer i dess olika situationer.87 Socialförvaltningen och Beroendeenheten kan ansöka 

om tvångsvård av en missbrukare hos länsrätten, då de anser att individen utgör en fara för sig 

själv eller andra. Detta för att ett juridiskt beslut måste komma från länsrätten och grundar sig i 

en utredning av missbrukaren från Socialtjänsten.88 Det är svårt att föra ett motiverande samtal 

 
84 Damgaard, I & Norrelykke H, 2000 
85 Goffman, E, 1998 
86 Damgaard, I & Norrelykke H, 2000 
87 Damgaard, I & Norrelykke H, 2000 
88 Danermark, B & Kullberg, C, 1999  
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med någon som är under tvångsvård, då frivilligheten och viljan till en förändring är 

avgörande. Det är någon annan som har bestämt att en missbrukare är en fara för sig själv och 

att en förändring är nödvändig. De för ett resonemang med sina klienter som vårdas under 

LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) för att på så sätt få klienterna delaktiga i sin 

tvångsbehandling.  

 
Vi tror att vi har en jäklig bra relation till våra klienter, det låter lite 

kaxigt, men så är det alltså. De klienter som kommer och får ett LVM gör 

ju allt för att komma ifrån oss, men det har med drogen att göra// 

Intervjuperson B 

 

För behandlaren är det givet att klienterna ska vara delaktiga i sin behandling för att forma sin 

egen tillvaro. Att se saker med andras ögon, arbeta med andras tankar och reflektioner om 

etiken ger en möjlighet till en kompetent och välgrundat omdöme.89  

5.5 Färdig med behandlingen  

En klient kan anses vara färdig med sin behandling då klienten själv är nöjd och inte tycka sig 

behöva mer hjälp. Klienten ska då vara drogfri och kommit igång med sysselsättning för att 

kunna klara sig själv. Att klienter och personal tillsammans kommer överens om att 

behandlingen kan avslutas, anses som den bästa lösningen. På Socialförvaltningen tycker de att 

processen från början till slut ska gå fort. Om klienten känner sig osäker på sig själv och inte 

vill avsluta sin behandling trots att behandlaren anser det, drygas mötena ut för att senarelägga 

ett avslut på behandlingen. Det handlar om att erbjuda klienten ett antal verktyg som klienten 

kan ha nytta av för att hantera sitt problembeteende. Detta kan handla om att öka sin förmåga 

att lättare känna igen risksituationer för återfall, bli mer kunniga om vilka konsekvenser som 

kan uppkomma i samband med ett återfall. Klienterna ska även bli bättre på att undvika 

risksituationer och försöka hitta lösningar till problembeteendet.90 En individ strävar efter att 

motsvara sin egen skapade uppfattning om sig själv och detta blir en del av personligheten. 

Denna personliga fasad är bunden till plats och personliga egenskaper.91 Klienterna är under 

deras vård för att de inte klarar av sin missbrukarsituation. Personalen arbetar bland annat med 

återfallsprevention och erbjuder sina klienter verktyg för att kunna hantera sitt 

problembeteende. Klienten har skapat en del av sin nyktra och drogfria personlighet i 

behandlingsrummet tillsammans med behandlaren. Om behandlingen avslutas försvinner 

 
89 Henriksen, J-O & Vetlesen A J, 2001  
90 Saxon, L & Wirbing, P, 2004  
91 Goffman, E, 1998 
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behandlaren och behandlingsrummet då försvinner också den inramningen som är en del av 

den personliga fasaden. Detta tror vi är en del av den rädslan som klienterna upplever.  

5.6 Tema 1: Mötet 

Ett möte för personalen går ut på att tillsammans med klienten hitta gemensamma lösningar 

för att kunna åstadkomma en förändring. De har ambitionen att vara ett bra stöd och komma 

fram till ett resultat. De anser att känslan som klienterna har av att de inte passar in i samhället 

och att de skulle vara ett problem, är vikigt att bemöta med empati och respekt. Eftersom 

personalen antar att deras klienter känner sig som ett problem har de redan tillskrivit dem den 

egenskapen. Denna tillskrivning kan omedvetet överföras i den gemensamma definitionen av 

situationen.92 De ska kunna bekräfta och stödja klienten under behandlingen vilket kan leda 

till att en relation mellan de båda skapas och det öppna utforskandet stärks. Genom att uttrycka 

kopplimanger och visa empati och uppskattning uppnår de en sådan bekräftelse mellan 

varandra.93  

 

En betydande del av mötet är att klienterna själva ska komma med egna rimliga94 förslag på 

förbättringar och inte vänta på att behandlaren ska komma med ”färdiga paketlösningar”. 

Genom att klienterna förväntar sig att få lösningar, kan det leda till konflikter, men dessa 

konflikter upplevs som något bra och kan leda till en gemensam definition av situationen. 

Eftersom personalen trivs med sitt arbete och med sina klienter vill de komma fram till ett 

resultat för att klienterna inte ska falla tillbaka till missbruket.  Personalen ska fungera som en 

vägvisare för klienten. Det är klienten själv som ska uttrycka argument för förändring.95 Det är 

dock viktigt att poängtera att inte alla klienter befinner sig på samma intellektuella och 

känslomässiga nivå för att klarar av att upprätthålla de egna målen. Det är därför oerhört 

viktigt att kunna gå ifrån färdiggjorda schablon där man låter klienten själv bestämma ur 

behandlingen skall fortskrida. Istället ska varje klient behandlas individuellt, utifrån personens 

enskilda behov och förmågor. 

 

Ett bra bemötande med sina klienter anses som viktigt under första mötet. Det är där som 

personalen ger ett intryck av sig själva och behandlingen. Redan under det första mötet kan 

klienterna bygga upp förtroende och de sinsemellan kan bygga upp en allians. Blir inte det 

första mötet positivt kan det leda till att det bli uteblivna besök från klienterna. Detta stämmer 

 
92 Goffman, E, 1998 
93 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 
94 Vad som anses rimligt enligt personalen grundat på lagar och verksamhetens direktiv 
95 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 
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väl överens med Miller & Rollnicks tankar om att, de personer som kommer till behandlingen 

har olika förväntningar beroende på vilken situation de befinner sig i. Klienternas förväntningar 

kan vara allt från fruktan till hopp. Genom att de ger korta och enkla strukturer till sina klienter 

kan det leda till att de känner sig trygga, både för behandlingen, men även för behandlaren 

Dessa strukturer kan vara att ge tidsram till klienten om vad behandlingen ska handla om, en 

förklaring om sig själv som behandlare, klientens roll, detaljer som ska läggas lite större 

uppmärksamhet på och till slut en öppen fråga där klienten själv får möjlighet att berätta vad de 

har på hjärtat.96 Genom att de ger ut korta beskrivningar av mötet, leder det till att klienterna 

känner en trygghet för att kunna fortsätta sin behandling och få en förbättring i livet. Strukturer 

som tidsramar och information om behandlingen ingår i inramningen som Goffman inkluderar i 

fasaden som är det människor väljer att medvetet överföra till andra individer.97 Klienten kan 

med hjälp av en inramning av vad som kommer att ske definiera vad mötet med behandlaren 

kommer att innebära. Både klient och behandlare kan med hjälp av definitionen av ett möte 

veta vilka egenskaper de ska konstruera sin valda fasad på. 

 

För att ha fortsatt kontakt med sina klienter är första mötet en viktig grund. De ska kunna 

lyssna uppriktigt, ärligt och kunna ta klienten på allvar. Genom att personalen tar sina klienter 

på allvar och lyssnar reflektivt byggs alliansen upp. De ska inte fördöma och moralpredika för 

klienterna. Metod tre som tas upp i teorin om reflektivt lyssnande beskriver viktiga element 

vad personalen ska undvika vid en behandling med sina klienter. Som behandlare ska de inte 

ge order och bestämma över klienterna. Den femte punkten är att inte tala om för människor 

vad de borde göra.98 Detta stämmer väl överens med våra intervjupersoners uppfattning om 

vad som kännetecknar ett bra möte som är en grund för en fortsatt kontakt. I mötet med andra 

människor försöker individen att definiera situationen både i nuet och vad som kan förväntas i 

framtiden av andra människor.99 Klienterna skaffar sig en uppfattning av behandlaren för att 

definiera situationen. Klienten kan på detta vis skaffa sig kunskap om vad som kommer att ske 

i framtida möten. Genom att behandlaren använder sig av metoden summeringar binder den 

och stärker materialet som har tagits upp under samtalets gång. Genom att de använde sig av 

summeringar visas att behandlaren har lyssnat på sin klient vilket leder till att klienten i sin tur 

utvecklas och är villig att komma på återkommande behandlingar.100

 

 
96 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 
97 Goffman, E, 1998 
98 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 
99 Goffman, E, 1998 
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De på Beroendeenheten reflekterar spontant tillsammans med sina arbetskamrater över de 

möten med klienter som medfört ett dåligt resultat. Detta relateras till den reflektionscirkel som 

Damgaard & Norrelykke beskriver. Reflektionscirkeln är ett redskap där resultat uppnås 

genom att den används tillsammans med andra på arbetsplatsen. Det börjar med an beskrivning 

av vad som hände, vilka känslor som påverkade handlingssättet hos personalen. För att sedan 

avsluta med en slutsats som hjälper till att skapa en handlingsplan för framtida liknande 

händelser inom yrket.101  

5.7 Tema 2: Bemötande 

En stor del av vad som är avgörande för behandlingen är bemötandet från personalen som 

påverkas av deras uppfattning av sina klienter. Att styra sitt handlande sker både medvetet 

omedvetet och för att påverka andra människors uppfattning om oss.102 Personalens 

uppfattning av sina klienter kan döljas i bemötandet i form av en kontroll av sina handlingar. 

Om behandlaren anklagar sina klienter och fördömer deras handlande kommer klienterna inte 

komma tillbaka till behandlingen. Miller & Rollnick menar att det är viktigt att hitta att bra sätt 

att bemöta sina klienter från början för en positiv utveckling för relationen i framtiden.103 

Vidare kännetecknas ett bra bemötande av att behandlaren inte anser sig ha en maktposition. 

De anser att i arbetet med missbrukare bör de vara medvetna om klienternas upplevelse av att 

befinna sig i ett maktunderläge i samband med behandlingen de får. Etik handlar om att kunna 

se situationen och försöka vara involverad i den. För att kunna uppnå en moralisk 

yrkesutövning gäller det att utvecklas till en kompetent yrkesutövare som innebär att ha en 

förtrogenhet om sig själv. Att kunna förstå sammanhanget ur andras perspektiv, arbetet med 

andra människors tankar och att reflektera etiskt, möjliggör för en kompetent och ett välgrundat 

omdöme.104 Personalen bör vara insatta i de etiska direktiven för att kunna arbeta med 

människor på ett etiskt sätt.  

5.8 Tema 3: Arbetet tillsammans med klienterna 

Personalen inom både Socialförvaltningen och Beroendeenheten arbetar med motiverande 

samtal med sina klienter. Genom att de gör på det viset kan de åstadkomma en förändring 

tillsammans med sina klienter. Blir inte samtalen mellan en klient och behandlaren givande, är 

det upp till behandlaren att antingen byta strukturen på sitt möte eller hitta någon annan som 

kan vara mer lämpad för klienten. Egenansvaret är en betydande del i missbrukarnas 

behandling. Enligt dem som vi intervjuat är det upp till klienterna själva att bestämma vad som 
 

101 Damgaard, I & Norrelykke, H, 2000 
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ska ske i framtiden och att de själva måste forma den. De menar att deras klienter försöker vara 

ärliga mot dem och är de inte det så lurar de bara sig själva och ingen annan. I längden 

fungerar det inte att vara oärlig då de inte är intresserade av att samarbeta med klienterna, vilka 

de även blir informerade om i början av behandlingen. Om en klient medvetet är oärlig kan det 

avslöja sig i de omedvetna överföringarna. Personalen kan avslöja oärligheten genom att 

kontrollera att det finns en överensstämmelse mellan det kontrollerade och okontrollerade 

överföringar från klienten.105 Det är viktigt att klienterna känner sig trygga i behandlingen och 

behandlaren bör visa acceptans och inge förtroende. Klienterna ska stå för det mesta pratet 

under behandlingen och behandlaren intar en lyssnande ställning. För att få klienten att öppna 

sig och prata mer gäller det att ställa öppna frågor till klienten och det gäller att de inte ställer 

frågor som kan ge korta svar, då det finns människor som har svårt att öppna sig och prata om 

det som tynger dem.106 För att leda ett samtal kan personalen använda sig av flera olika 

tekniker, men det viktigaste är att inge ett förtroende. Som behandlare kan de olika 

samtalsmetoderna användas för att få tillträde till klientens ”bakre” regioner, som innehåller 

detaljer om den fasad som framförs av klienten.107

5.9 Tema 4: Personalens upplevelse av missbrukarvården 

I arbete med missbrukare är engagemanget från personalens sida helt avgörande. Som 

behandlare inom sitt yrke balanserar de mellan att bry sig och visa engagemang. De påverkas 

av sitt arbete med missbrukare, men försöker att skilja på arbete och fritid. Det finns de som 

arbetar över gränserna, genom att lämna ut sina privata telefonnummer till sina klienter.  I möte 

med andra människor använder sig människor av tidigare erfarenheter för att definiera 

situationen. Denna definition gör det möjligt för individen att agera utifrån situationen. Då kan 

individen framställa sig efter omgivningens förväntningar och i sin tur förvänta sig ett visst 

framförande av sin omgivning.108 Personalen inom missbrukarvården definierar sin 

arbetssituation genom sina arbetskamrater, klienter och anhöriga. Att vara involverad och se 

situationen som den är och att använda sig av personliga förutsättningar kännetecknar 

involvering. Att ha kännedom om sig själv är förutsättningar för en moralisk yrkesutövning.109 

Behandlare som väljer att lämna ut sina privata telefonnummer är då involverade i klienternas 

situation och har förmodligen självkännedom som gör att de kan blanda arbete och fritid med 

varandra, på ett tillfredsställand sätt.  

 
105 Goffman, E, 1998 
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Personalen anser att arbetet med missbrukare behöver utvecklas i Växjö kommun. Ungdomar 

bör inte gå på öppenvårdsprogram tillsammans med äldre erfarna missbrukare. Vidare anser de 

att familjen kan involveras i förändringsarbetet, då de är en stor resurs. 
 

Jag tror inte att det är bra för en ung människa att identifiera sig själv 

som en missbrukare// Intervjuperson B 

 

De anser även att samarbetet med psykiatrin behöver utvecklas, då många av missbrukarna har 

tilläggsproblem, psykiska sjukdomar och bokstavskombinationer som de antigen haft innan 

eller utvecklat tillsammans med sitt missbruk. För att kunna göra en neuropsykiatrisk 

undersökning ska klienterna vara nyktra och drogfria i sex månader innan utredningar.  Den 

förändring som genomfördes år 1992 av hälso- och sjukvården innebar att landsting och 

kommun delar på ansvaret, med landstinget som vårdgivare.110 Vård av missbrukare är knutet 

till Socialtjänstlagen och styrs företrädesvis av kommunerna.111 Att personalen upplever brister 

i samarbetet med psykiatrin kan bero på att det är en lagstadgad uppdelning av hälso- och 

sjukvård och missbrukarvården.  
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111 Danermark, B & Kullberg, C, 1999 



 46

KAPITEL 6: DISKUSSION OCH SLUTSATS  
 
 

I kapitel sex kommer vi att diskutera vad vi själva tycker är intressant angående vårt arbete. Vi 

kommer att ge våra synpunkter och kommentarer om vad vi anser och hur vi tänker. Efter mer 

än tio veckors tid med vår uppsats kan vi äntligen komma fram till det som vi har väntat på, 

nämligen att kunna få svara på våra frågeställningar. Detta kommer att avslutas med vår 

slutsats. 

 

6.1 Diskussion  

I början hade vi ambitionen att undersöka hur unga vuxna missbrukare i Växjö kommun 

upplever den hjälp som de får. Detta skulle vi göra genom intervjuer. Vi kontaktade 

verksamhetschefen på Beroendeenheten och presenterade oss. Vidare krävdes det ett 

godkännande från vår handledare samt ett forskningsetiska övervägande. Vi blev beviljade att 

intervjua Beroendeenhetens klienter med vissa premisser. I väntan på svar från 

Beroendeenhetens klienter, kontaktade vi missbruksavdelningen på Socialförvaltningen i Växjö 

kommun och genomförde våra intervjuer. Försöket att intervjua klienter misslyckades i form av 

uteblivna intervjupersoner och då tvingades vi att arbeta om syftet med vår undersökning. 

Eftersom vi redan hade en etablerad kontakt med Beroendeenheten och Socialförvaltningen 

gick vi vidare på det spåret, genom att boka fler intervjuer med personal från Beroendeenheten 

och Socialförvaltningen. Här har de en möjlighet att framställa sig efter sina egna perspektiv 

eftersom vi inte kan korrelera med klienternas perspektiv. De får prata om sig själva, sitt yrke 

och sin egen upplevelse av missbrukarvården utan att identifieras av någon annan är 

intervjuaren. Med dessa faktorer som bakgrund kan vi anta att de tar chansen att idealisera sig 

själva och missbrukarvården. Med tanke på att ambitioner med vår uppsats ändrades i form av 

uteblivna intervjuer är vi väl medvetna att läsaren mestadels får höra bara en version och det 

vill säga personalens version. Därför har vi själva försökt att hålla oss objektiva och kritiska till 

allt material vi fått för att behandla. 

 

De personer som vi har intervjuat är bra på att förmedla vad som inte bör göras i arbetet med 

klienter. De är väl förberedda med kartläggningsmetoder och verksamhetsstrukturer, men har 

desto svårare att redovisa vad de verkligen gör som är bra i arbetet med sina klienter. Detta tror 

vi har att göra att personalen inte har en organiserad struktur över reflektionen i arbetet med 

klienterna. Däremot reflektera de spontant med varandra då det inträffar något som inte anses 
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som positivt. Det skulle vara en mer schemalagd reflektionsstruktur i form av handledning 

tillsammans med varandra. Detta för att personalen skulle kunna identifiera vad det de gör som 

är bra i arbetet med sina klienter. Personligen anser vi att de tar lite väl lätt på den saken. Att 

möjliggöra hinder skulle tillintetgöras av en teoretisk definition är lite väl optimistiskt. Dessa 

hinder skapar fler problem än vad som tas upp av personalen inom missbrukarvården i Växjö. 

De menar att tillsammans med sina klienter ska de komma fram till en gemensam definition av 

målet. Detta kan vara oerhört svårt eftersom dessa två parter befinner sig på helt olika nivåer i 

alla möjliga aspekter så som, socialt, ekonomiskt, utbildningsmässigt och så vidare. Det kan på 

så sätt inte vara lätt att samarbeta för att kunna uppnå mål. Hade det varit istället att klienterna 

själva upprättat liknande mål och följt dessa. För dessa människor med missbruk kan det vara 

mycket svårt att uttrycka sig verbalt och förmedla sina känslor. De känner även att uttrycka sin 

vilja kan vara svårt vilket kan resultera att de håller med sina behandlare. Detta i sin tur leder 

till de teoretiskt kommit fram till en gemensam lösning, trots att den i praktiken inte alls 

fungerar. Detta kan man inte se i någon statistik, utan det som dessa myndigheter väljer att 

lägga är de teoretiska mallar som har underbara ambitioner, men som just bara är teori.  

 

Personalen har en väl utarbetad och genomtänkt ”mall” att arbeta efter hur de ska framställa sig 

i sin yrkesroll inom missbrukarvården. De framställer sig som Goffman beskriver som en 

fasad, det vill säga personalen väljer vad som ska överföras till omgivningen. Detta är ett 

kontrollerat beteende och gynnar behandlingen. I arbetet tillsammans med sina klienter strävar 

de efter att uppnå en arbetsallians. Den innebär en ömsesidig förståelse som möjliggör 

förändringsarbetet. Detta är Goffmans gemensamma definition av situationen. Om två 

människor har en gemensam uppfattning om situationen och varandra leder det till att de kan 

gå en rak väg framåt. Givetvis kan denna väg bestå av hinder, men distraherande frågetecken är 

tillintetgjorda med hjälp av den gemensamma definitionen.  

 

Samarbete mellan kommun och landsting har vi uppfattat som en aning ”infekterat” på vissa 

håll, särskilt av dem som inte har en ”högre” position inom missbrukarvården, medan de med 

en högre position upplever att det har fungerat bra. Det kan vara så att de med högre positioner 

har upprättat egna regler och normer som ska följas. Det gynnar ofta de själva och inte så 

mycket verksamheten, och i slutändan blir klienterna lidande. På de högre positionerna har de 

möte en gång i veckan och de övriga har enbart daglig telefonkontakt med varandra. Språket 

och den fysiska närvaro som kroppsspråk bidrar till en definition av situationen och personalen 

lär sig att lita på varandra. Att veta vad som kan förväntas av den andre bidrar till att 

samarbetet utvecklas och klienterna slipper att hamna mellan stolarna. Med det menar vi om 



 48

inte Socialförvaltningen och Beroendeenheten har tillfredställande samarbete påverkar det 

arbetet med klienterna. De kan till exempel hindra klienten att få den avgiftning och behandling 

som klienten anser sig behöva.  När en klient anser sig själv inte behöva mer vård, avslutas 

behandlingen. Något som vi tycker är positivt är när en klient anses färdig med sin behandling 

av Beroendeenheten, men klienten själv tvivlar och är osäker på sig själv, då drygar 

behandlaren ut behandlingen. Detta bekräftar medmänniskan hos personalen, eftersom det 

handlar faktiskt om människor och inte om pengar. Samtidigt kan detta få förödande 

konsekvenser. I många fall är de alkohol- och drogberoende inte i stånd att fatta sådana beslut. 

Systemet faller helt då. Här kommer det återigen in med hur bra klienter är på att förmedla sina 

egna önskemål och behov.  

 

Vi upplever att personalen inom missbrukarvården vill ge en human och realistisk syn på 

människor med missbruk som de dagligen träffar i sitt arbete. Detta arbete präglas av respekt 

för den enskilde individen och dennes situation, där bemötandet är i fokus. Vid genomförandet 

av intervjuer med personalen upplevde vi en atmosfär av värme och en öppenhet med mycket 

skratt och fysisk kontakt i form av kramar och handslag. Den platsbundna inramningen skiljer 

sig dock. På Socialförvaltningen var rummen inredda i färg som inbjuder till en avslappnad 

upplevelse. På Beroendeenhetens lokaler är det typiskt landstingsvitt med minimal möblering 

och neutrala färger. Trots skillnader i den platsbundna inramningen präglas ”teamens” 

gemensamma framförande av värme, glädje och öppen atmosfär. Det spelar inte någon roll hur 

varm atmosfären är på enheterna. Det är trots en fasad som brister när man tittar lite djupare in 

i själva ledningen och när man granskar just de som har någonting att säga till om. Det är synd 

att dessa människors uppoffringar och goda viljan dämpas av regler och restriktioner som 

kommer uppifrån, från människor som kanske aldrig ens träffat en person med alkohol- och 

drogproblem. Det är vikigt att ta tag i problematiken och dubbelmoralen kring detta.  

 

Att lämna ut sitt telefonnummer till en klient kan vara beundransvärt medmänskligt eller en 

självklar handling för dem. Det kan också anses som oetiskt att handla på det viset. Som 

behandlare är du tillgänglig på din arbetsplats, i hemmet ska denna tillgänglighet finnas dygnet 

runt. Kan de neka en människan hjälp i en svår situation om telefonen ringer olägligt? Det är en 

komplex situation som kräver självkännedom och tolerans från den närmaste omgivningen, 

exempelvis familjen. Vidare kan vi undra vad arbetskamraterna tycker om den extra 

handräckningen som ges till klienten. Vi tycker att det skulle vara bättre att vara konsekvent. 

Dels för att klienternas definition av vad de kan förvänta sig av personalen påverkar 

uppfattningen av behandlingen. Det kan vara ett förvirringsmoment att arbetsstrukturen 
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varierar mellan dem. Dels kan det uppstå onödiga irritationer mellan personalen då ett 

arbets”teams” gemensamma definition av arbetsstrukturen är i obalans.  

 

Hur kvalitetssäkras missbrukarvården av kommun och landsting i Växjö? Hur mäts effekten av 

ett möte? Att personalens yrkesframgångar bekräftas av arbets”teamet” utgör ingen kontroll av 

kvalitén i vården. Vi tror inte att det går att mäta i statistik hur människor med 

beroendeproblematik förändras i behandlingen. Återigen tar vi upp de empatiska, motiverande 

egenskaper och självdisciplin. Behandlaren bör ha dessa egenskaper för att kunna förstå ett 

sammanhang ur andra människors perspektiv. Utifrån detta perspektiv ska en behandlare 

reflektera etiskt för att kunna göra välgrundade omdömen.  Det verkar dock lite skrämmande 

att det inte går att mäta dessa framgångar och misslyckandet. Det resulterar i att 

verksamheterna på någon nivå inte är kontrollerad och att resultaten i vissa avseenden inte kan 

övervakas. 

 

Det är viktigt att trivas med sitt yrke och att personalen själva får välja sina klienter efter sina 

egna specialiseringsområden. Detta tror vi bidrar till en trivsam arbetsplats som stimulerar den 

personliga utvecklingen. Samtidigt är det viktigt att arbets ”teamets” gemensamma definition är 

mottaglig för förändring. Vi tror att det är lätt att stanna kvar i trygga och bekväma situationer. 

Den trygga och bekväma situationen kan vara bra för klienten som känner av den behagliga 

stämningen. Vidare kan det vara bra att träffa någon som är specialist på just klientens 

”problemområde”. Ett problemområde kan ifrågasättas för att medlemmarna i ett samhälle har 

antagit en gemensam definition av vad som är ett problem, det vill säga ett missbruk och 

beroende. Denna gemensamma definition ställer sig över den enskilde som en samlad kraft 

beslutar över någon annan individ om vad som är rätt eller fel. Synen som är mer än 200 år 

gammal tradition av att missbrukarna anses som ”drabbade” och ett hot mot landets 

produktionskraft genomsyrar missbrukarvården 2007. Socialförvaltningen arbetar för att 

missbrukarna ska känna sig som en del av samhället genom att snabbt komma in i arbetslivet. 

Vi anser att det är delvis bra att Socialförvaltningen arbetar efter den så kallade 

normaliseringsprincipen för att missbrukarna ska kunna känna en delaktighet i samhället då de 

känner sig utpekade som missbrukare, enligt den uppfattningen från behandlaren som arbetar 

inom missbrukarvården. Det är viktigt att människor litar på sig själva och är nöjda med sin 

situation. Oavsett om man har ett missbruk eller inte ska dessa personer inte känna sig utpekade 

och särbehandlade. Något viktigt att ha i åtanke är att dessa klienter nästan alltid känner att de 

befinner sig i ett visst underläge. Socialförvaltningen borde inte överrumpla klienterna med en 
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massa förslag om arbete och andra sociala färdigheter, då det kan leda till motsatt effekt. Vilket 

bara bidrar till en förstärkning av individens ”problem”.  

 

Vi tycker att personalens inställning om den goda relationen med sina klienter är något positivt, 

men vi har dock bara personalens upplevelse att jämföra med och det är därmed svårt att bevisa 

motsatsen. I missbrukarnas definition kan situation vara helt annorlunda, men det är bara en 

spekulation. Vänder vi på kakan kan vi anta att de har en bra relation, då majoriteten är 

öppenvårdsklienter som frivilligt väljer att få hjälp med sin situation. Annars hade staten 

utfärdat LVM på varenda missbrukare som påträffats. Å andra sidan får vi bara höra deras 

version. De övriga som fallit ur systemet eller som aldrig varit i systemet får vi aldrig veta 

någonting om. Så det tål att ifrågasättas hur effektivt det egentligen är.  Att missbruk ses som 

en sjukdom och inte som ett tillstånd kan även det vridas och vändas på. En sjukdom kan vara 

något maktlöst, en sjukdom kan även vara ett behagligt sätt att klassa in någon som avviker 

från ett ansett normalt beteende. Ett självförvållat tillstånd är lättare för omgivningen att skjuta 

ifrån sig och att inte bry sig om individer med alkohol- och drogproblematik. 

 
De behöver inte sluta knarka på en gång, bara de kommer tillbaka// 

Intervjuperson A 

 

När klienterna tappar hoppet, misslyckas och återfaller i missbruket är det viktigt att de känner 

sig trygga och att behandlingen anpassas efter klientens förmåga. För personalen är det bland 

det viktigaste att klienter med ett aktivt missbruk och beroende, kommer tillbaka för att avsluta 

sin behandling.  

 

Enligt lagen (1999:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2a§, skall den 

som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att denne ges möjlighet 

att välja egna föredragna alternativ. Finns det flera behandlingsalternativ som överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet skall patienter upplysas och få tillgång till dessa. De 

personer som vi har intervjuat använder sig bara av samtal som behandlingsform. Detta kan vi 

ifrågasätta då missbrukaren själv anser sig ha en bättre lösning för att förändra sin situation. Då 

missbrukarens lösning inte är vetenskaplig eller bygger på beprövad erfarenhet anses inte detta 

som en godtagbar behandling. Eftersom personalen tycker att klienterna ibland kan komma 

med orimliga krav och lösningar kan det leda till att personalen skjuter ifrån dessa lösningar på 

grund av de är styrda av lagar, krav och etiska regler. Det kan inte sätta sitt eget yrke på spel 

för en annan individs önskningar för att denne ska kunna förbättra sin livssituation, efter egna 
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metoder. Tänk om en klient vill ha en stor summa pengar för att kunna starta om på nytt, 

kanske i ett annat land och behandlaren tillgodoser detta, då skulle detta med största 

sannolikhet resultera att behandlaren får rättsliga följder. Även om detta kanske skulle vara det 

rätta.  

6.2 Slutsats  

Syftet med vår studie var att undersöka mötets betydelse mellan personalen inom 

missbrukarvården och deras klienter ur personalens synvinkel. Vi ville även undersöka 

personalens upplevelse av sitt arbete och hur de arbetar tillsammans med sina klienter. 

 

De intervjupersonerna från respektive organisation har ett samarbete enligt lag och har själva 

utvecklat detta samarbete. De arbetar med gemensamma klienter, men på olika sätt. 

Socialförvaltningen arbetar med motiverande intervjuer som bygger på ärlighet. Något som 

eftersträvs på Socialförvaltningen är att klienterna snabbt ska in i en behandling och snabbt ut, 

för att kunna försörja sig själva. På Beroendeenheten arbetar personalen med motiverande 

samtal, där behandlingen anpassas efter klienten. Om klienten inte känner sig färdigbehandlad 

drygar de ut mötena, för att senarelägga avslutet. En intressant ”upptäckt” är den skillnaden 

mellan Socialförvaltningens och Beroendeenhetens uppfattning angående behandlingstiden. Då 

det är Socialförvaltningen som har huvudansvaret och Beroendeenheten är den vårdgivande 

samarbetspartnern. Vi hade förväntat oss en mer synkroniserad syn på behandlingstiden. Detta 

för att Socialförvaltningen har huvudansvaret för missbrukarvården i Växjö kommun och vi 

hade föreställningar om att de skulle ha mer kontroll över sina samarbetspartners. 

 

Vad som kännetecknar ett bra möte är ett gott bemötande. Behandlaren ger i det första mötet ett 

intryck av sig själv och behandlingen som den eftersträvande arbetsalliansen bygger på. 

Personalen inom missbrukarvården upplever att deras klienter påverkas av hur mötet är 

upplagt. Det första mötet är en grund för behandlingen, klienten ska känna sig trygg och vilja 

komma tillbaka, vilket påverkar mötets resultat. Engagemang är avgörande inom 

missbrukarvården, men det är viktigt de båda organisationerna håller sig till sitt yrkesområde. 

För personalen har ett möte med klienterna olika betydelser i den bemärkelsen att för en del är 

strävan efter förändring en vikig del som präglas av respekt. För någon annan har mötet en liten 

betydelse för personalen då dessa anser att det betyder desto mer för klienten. 

 

Intervjupersonerna anser att arbetet inom missbrukarvården riskerar att bli godtyckligt om de 

inte skulle styras av lagar och regler. Ett utökat samarbete med psykiatrin angående klienterna 
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med en så kallad samsjuklighet behöver utvecklas. Förslag på detta kan vara ett beroendecentra 

där allt är samlat och missbrukarvården skulle flyta på smidigare.  
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6.3 Framtida undersökningar 

När det gäller framtida undersökningar kan vi tycka att det vore intressant att kartlägga hela det 

”hjälpnätverk” som finns i Växjö kommun. Vidare hade det varit oerhört intressant att få 

missbrukarnas upplevelse av missbrukarvården i Växjö kommun. Ytterligare en sak som hade 

varit intressant att undersöka är hur Växjö kommun kvalitésäkrar missbrukarvården.  
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Bilaga 1 
 

Intervjupunkter - Socialförvaltningen/Beroendeenheten 
 

Första intervjuomgången. 

• Hur arbetar Socialförvaltningen/Beroendeenheten i stora drag? 

• Din befattning på Socialförvaltningen/Beroendeenheten? 

• Vad är öppenvård respektive tvångsvård, och vad ingår där? 

 

• Hur får ni kontakt med klienterna? 

• Hur stor betydelse har första mötet för de kommande mötena? 

• Vad gör du för att det första mötet ska bli en bra grund för fortsatt kontakt? 

• Vad har mötet för betydelse för dig? 

• Hur tror du att mötet påverkar klienterna? 

• Vilka faktorer påverkar mötets resultat och innehåll?  

• Känner du att du påverkar de kommande möten?  

 

Det första mötet kan vara väldigt betydande inför de kommande mötena, och rådgivarens roll 

är oerhört vikig under mötet. Jag kommer att läsa upp ett exempel på hur man kan gå tillväga 

på det första mötet. Sen skulle jag vilja att du säger vad du anser om detta, och om det är ett bra 

sätt att börja med då parterna ska träffas för första gången? 

 
“Vi har omkring en timme tillsammans nu och under den här tiden vill 

jag börja förstå vad det är som gör att du kommit hit. Jag kommer 

förmodligen att ägna mesta tiden åt att lyssna så att jag kan förstå hur 

du ser på saker och ting och vilka bekymmer du har. Du har säkert 

också några förhoppningar om vad du vill och inte vill ska hända här 

och jag vill höra om det. Mot slutet av timmen kommer jag att behöva 

ställa några specifika frågor men nu kan vi börja. Vad har du på 

hjärtat?” 112

 

• Hur går processen till efter det att klienterna kommer till er för första gången? 

• När är en klient avslutad/färdig med behandling? Vad krävs?  

• Vad skapar en bra, mindre bra relation mellan er och klienterna? 

• Vad tror ni är det viktigaste för klienterna? 
                                                 
112 Miller, W-R & Rollnick, S, 2003 sid. 89 
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• Hur tror ni klienterna upplever er, samt den hjälp som de får? 

• Tar klienterna ett egenansvar? Hur viktigt är det för bästa resultat? 

• Tror du att klienterna är ärliga gentemot er? 

 

• Hur arbetar Socialförvaltningen och Beroendeenheten för att förebygga och hjälpa de 

unga alkohol- och drogberoende i Växjö kommun? 

• Anser du att det behövs ändras på något inom organisationerna för att det ska bli bättre i 

framtiden? 

• Finns det någon mer organisation som borde samarbeta för att hjälpa unga vuxna med 

alkohol- och drogberoende i Växjö kommun? 
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Bilaga 2 
 

Intervjupunkter - Socialförvaltningen /Beroendeenheten 
Andra intervjuomgången 

 

• Hur stor betydelse har det första mötet för klienterna och dig? 

• Vad gör du för att det första mötet ska bli en bra grund för fortsatt kontakt? 

• Vad skapar ett bra respektive dåligt möte? 

• Hur hanterar du ett dåligt mötesresultat? 

• Vilken betydelse har mötet för dig? 

• Hur tror du att mötet påverkar klienterna? 

• Hur arbetar du för att klienterna ska komma till nästa möte?  

 

• Hur tror ni klienterna upplever er? 

• Hur upplever du dina klienter? 

• Tror du att klienterna är ärliga gentemot er? 

• Hur upplever du ditt arbete inom missbrukarvården? 
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