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Forskning inom missbrukarvården visar att eftervården har en avgörande 
betydelse för klienten i ett behandlingssammanhang. Studiens syfte var att belysa 
hur professionellt yrkesverksamma inom socialtjänsten och på behandlingshem 
såg på betydelsen av eftervård, samverkan och helhetssyn för ett positivt 
behandlingsresultat. Vi utgick från frågor kring vad intervjupersonerna ansåg som 
betydelsefulla eftervårdsinsatser samt samverkan och helhetssynens betydelse i 
eftervården. Vi använde oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervju med en 
hermeneutisk ansats. Resultatet visade enhälligt på att eftervårdsinsatserna var 
viktiga för att bibehålla ett positivt behandlingsresultat och att en tidig och 
långsiktig behandlingsplanering hade betydelse. Socialtjänsten såg boendet och 
sysselsättningen som de viktigaste bitarna i eftervården, men man pratade inte 
mycket om vårdinsatserna. Därutöver var samverkan och helhetssynen viktiga 
inslag för ett positivt eftervårdsarbete, men man var medveten om att det förekom 
brister. Utifrån dessa brister föreslår vi framtida studier kring nya arbetsformer 
när det gäller samverkan, samt matchningens betydelse i förändringsprocessen.  
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Inledning 
Forskningsrapporter kring behandling och eftervård inom missbrukarvården visar på att 
eftervården har en avgörande betydelse för klienten när denne kommer tillbaka till sin 
hemmiljö. För att få en väl fungerande eftervård krävs en samverkan mellan olika 
verksamheter. Socialtjänsten lägger stora ekonomiska resurser på behandling i form av 
institutionsvård som ofta blir kortsiktiga lösningar och alltför ofta tycks man förbise 
klienters individuella behov av stöd när de är tillbaka i sin hemmiljö. Vår avsikt i C-
uppsatsen är att försöka ta reda på hur olika aktörer ser på eftervård och samverkan inom 
missbrukarvården och dess betydelse för att bibehålla/uppnå ett positivt behandlings-
resultat. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv känns detta som ett intressant och 
angeläget ämne och vi anser att det är relevant att undersöka hur man inom socialtjänsten 
och på behandlingshemmen arbetar med klienterna efter en institutionsbehandling.  
 
För att bryta ett problematiskt beteendemönster menar Prochaska, Norcross och 
DiClemente (1994) att det kan vara nödvändigt för människan att hitta nya sociala 
sammanhang att ingå i. De menar också att bärande relationer ofta är viktiga inslag i 
människors förändringsarbete. 
 
Att miljön kring missbrukarens hela livssituation spelar en stor roll är inget nytt, inte heller 
när det gäller vägen in i eller vägen ut ur ett missbruk/beroende. Faktorer som man däremot 
kanske inte lika ofta tänker på är de biokemiska processerna i hjärnans belöningssystem 
som Agerberg (2004) tar upp. Författaren menar att ”När ett beroende utvecklas händer det 
saker i hjärnan. Gradvis byggs hjärnan om, så att drogen mer och mer tar överhanden över 
naturliga stimuli. Drogen har kidnappat hjärnan” (s. 51). Författaren beskriver att hjärnan 
successivt byggs om och även om personen slutar med droger kan hjärnförändringar 
kvarstå under lång tid, i vissa fall under resten av livet. Detta medför att man måste se 
behandlingen som en långvarig process. 
 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2002) anser att genomgripande förändringar är sällsynta. 
För att nya strukturer ska kunna växa fram menar författarna att stora förändringar kan 
kräva att ett helt system sätts ur balans. I ett initialt skede kan detta upplevas som mer eller 
mindre kaotiskt.  
 
Utifrån denna kunskap och ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det av betydelse att 
man inom missbrukarvården ser klienterna ur ett helhetsperspektiv och att olika insatser 
samordnas på bästa sätt. Eftersom det innebär stora förändringar på flera plan för de 
klienter som vill bryta sitt missbruk/beroende och då det inte är säkert att de har det stöd de 
behöver i sin närmiljö, räcker det inte med en kort tid på behandlingshem. Många gånger 
handlar det om att en ny livsstil behöver byggas upp och då måste det få ta den tid som 
behövs för att befästa det nya. Ofta behöver dessa människor professionellt stöd under en 
längre period för att hitta nya sociala sammanhang i sin vardag. 
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att ta upp socialtjänstens skyldigheter inom missbrukarvården i 
stora drag. Vi kommer också att redogöra för vad relevant litteratur och forskning kring 
eftervården visar, samt vad samverkan och helhetssyn har för betydelse i eftervårdsarbetet. 
I historiken går vi in på hur en utveckling skett de sista tre decennierna från institutionsvård 
till allt mer öppenvård i kommunal regi. Likaså har socialtjänsten gått från ett offensivt till 
ett mer defensivt förhållningssätt då det gäller behandling för missbrukare och det har skett 
en förskjutning i ansvar för att få behandling. De klienter som blir aktuella inom dagens 
missbrukarvård, är man mån om att individanpassa insatserna för. Bakgrunden avslutas 
med en definition av begreppen eftervård, samverkan och helhetssyn. 

Socialtjänstens skyldigheter enligt socialtjänstlagen  
Enligt SoL (Socialtjänstlagen) är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Helhetssynen är utmärkande 
för socialtjänsten. Det betyder att en enskild persons eller en grupps sociala situation ska 
ses i förhållande till hela den sociala miljön. Socialarbetarens uppgift blir att sträva efter att 
finna en samlad lösning på sociala svårigheter i den enskilda personens eller gruppens 
totala situation. Socialtjänsten ska också ha ett brett perspektiv på människor och deras 
situation (Grönwall & Holgersson, 2004). 
 
När det gäller missbrukare, är det socialnämnden som aktivt ska sörja för att den enskilde 
missbrukaren får den vård och hjälp som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt 
missbruk. Lagen säger vidare att vården ska planeras och genomföras i samförstånd med 
missbrukaren och att socialnämndens uppgift är att se till att planeringen efterföljs. 
Socialnämnden har även rätt att tillgripa tvångsvård LVM (Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall) om man inte kan nå en samförståndslösning enligt SoL. LVM kan tillämpas 
enligt generalindikationen och specialindikationer. Generalindikationen innebär att ett 
behov av vård ska finnas för att komma ifrån ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika 
eller flyktiga lösningsmedel, vilket inte kan tillgodoses genom SoL. Specialindikationerna 
är hälsoindikationen, sociala indikationen och våldsindikationen (Grönwall & Holgersson, 
2004). 

Eftervård 
I det som är tänkt som en väl fungerande vårdkedja i anslutning till LVM-vård utgör början 
och slutet de svagaste länkarna enligt SOU (statens offentliga utredningar) 2004:3. ”Enligt 
30 § LVM skall socialnämnden ’aktivt verka’ för att den enskilde efter vårdtidens slut på 
LVM-hem erhåller ’ bostad och arbete eller utbildning samt se till att han får personligt 
stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk’” (s. 292). Vidare påtalar 
man i utredningen att det ligger i kommunens ansvar att förbereda eftervården och det 
förutsätter att socialtjänsten planerar för utskrivning och eftervård på ett tidigt stadium i 
samverkan med LVM-hemmet. Utredningen pekar också på att de starkaste faktorerna för 
en fortsatt positiv utveckling efter vårdinsatserna är att klienten fortsätter med eftervård 
eller frivilliga stödgrupper. Dessutom gör man bedömningen att det måste till en 
intensifiering och förstärkning av de insatser som görs efter LVM-vården. Man menar att 
utan dessa åtgärder kan dyra vårdinsatser bli verkningslösa (SOU, 2004:3).  
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Trots kunskap om betydelsen av samhällets insatser efter LVM-vården, visar ett flertal 
studier enligt SOU (2004:3) på nedslående resultat. Yohanes, Angelin, Giertz och Swärd 
(2002:4) uppger i sin forskningsrapport att planerad eftervård tycks vara det som styr hur 
det ska gå för klienten efter behandling. Författarna belyser ett samband mellan klienters 
olika utgångslägen och menar att de som har egen bostad eller kontakt med engagerade 
socialhandläggare också har en planerad eftervård. De som varken har bostad eller någon 
kontakt med socialtjänsten, har heller ingen planerad eftervård. Sämst förutsättningar har 
de med psykiska problem kombinerat med missbruk. För denna grupp anser sig varken 
socialtjänsten eller psykiatrin vara ansvariga, vilket innebär att klienten inte får den hjälp 
han/hon har rätt till. Vidare så konstaterar författarna att kontakter och uppföljningar av 
klienter tillbaka på hemmaplan ofta försummas av socialtjänsten.  
 
I Kristiansen och Svenssons (2003) studie, där man intervjuat narkotikamissbrukare om 
deras livsvillkor och vårderfarenheter, anser flera av intervjupersonerna att tidigare 
vårdmisslyckanden beror på bristande eftervård. Många uppger att deras situation angående 
bostad och sysselsättning oftast är oförändrad efter behandling. Narkotikamissbrukarna 
som intervjuades i studien menar att vårdprogrammen är bra, men att det brister när det 
gäller eftervården. 

Samverkan och helhetssyn i eftervårdsarbetet 
Boklund (1994) tar i en samverkansstudie upp samarbetet mellan socialtjänstens 
handläggare inom den egna förvaltningen och samarbetet mellan olika verksamheter och 
organisationer. Författaren menar att det finns ett antal människor vars problem är så 
många och komplexa att de behöver hjälp i form av insatser från flera håll. Vidare menar 
författaren att de flesta studier som gjorts pekar på att samarbetet mellan olika verksam-
heter och organisationer innefattar vissa problem, men att de är möjliga att överbrygga. 
Utifrån intervjuer beskriver författaren socialtjänstens samarbete ur ett klientperspektiv. 
Som klienterna ser på det så upplevs egentligen inte socialtjänsthandläggarnas samarbete 
som det problematiska. Problemet ligger istället i att det saknas en sammanhållande 
funktion. Klienterna menar enligt Boklund (1994) att de saknar någon som fungerar som 
nyckelperson och som kan hjälpa klienterna att hålla i alla kontakter. En generell 
uppfattning hos de intervjuade klienterna är att socialtjänstens samarbete upplevs som 
rörigt och att det uppfattas som att det blir så många turer och så många inblandade att 
klienterna känner ett bristande intresse på en personlig nivå. Grunden till klienternas 
upplevelse kan vara att det i stort sett inte finns något behovsorienterat arbetet och att 
samarbetet mellan socialtjänstens handläggare mest präglas av att man adderar sina insatser 
till den andres istället för att skapa en helhetsbild av klienternas behov.  
 
Bergström, Arvidsson, Remaeus och Malmström (2005) slår fast att när det finns olika 
huvudmän kopplade till en enskild klient och där samverkan blir nödvändig, är det viktigt 
att det finns klara direktiv för vem som har betalningsansvar och andra ansvarsfrågor. 
Dessutom så menar författarna att samverkan är viktig för en bra eftervård och god 
rehabilitering. I studien påtalas vikten av en fungerande samverkan och att man 
uppmärksammar skillnader som finns i de uppdrag och ansvar som faller under olika 
huvudmän. 
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En bedömning SOU (2004:3) gör, är att det i stort sett är samma personer som rör sig 
mellan de huvudmän som finns inom missbrukarvården och kriminalvården. I utredningen 
menar man att för att få samlade insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk i framtiden, 
måste professionellt yrkesverksamma utgå från en helhetssyn där samverkan mellan 
verksamheter på området, såsom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, SiS (Statens 
institutionsstyrelse) och kriminalvården ingår. Utredningen pekar också på återkommande 
problem när det gäller samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten. Trots att en person 
kan vara välkänd för sitt missbruk inom socialtjänsten, samtidigt som vederbörande är känd 
inom psykiatrin för psykisk ohälsa, sker ofta ingen integrerad samordning mellan 
huvudmännen. Andra brister som Kristiansen och Svensson (2003) belyser i sin rapport är 
samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, främst vad det gäller 
sjukvårdens avgiftningsinsatser. Författarna fann också att samordnade insatser mellan 
socialtjänst, sjukvård, frivård, polis, frivilliga organisationer och tull var obefintliga. 
 
Lennéer Axelson och Thylefors (2002) tar upp att de klienter som finns inom social- och 
kriminalvården ofta har en sammansatt problematik, vilket de menar kräver resurser som 
socialarbetare inte ensamma kan svara upp mot. Det är inte ovanligt att dessa klienters 
problematik består av både fysisk ohälsa, psykiskt lidande och sociala svårigheter. För att 
på bästa sätt kunna hjälpa dessa människor krävs därför en samverkan mellan en rad 
verksamheter och myndigheter, vilka kan vara sjukhus, försäkringskassa, arbets- och 
bostadsförmedling, kronofogde m.fl. Denna samverkan löper sällan konfliktfritt och det tar 
både tid och energi. Då systemet kräver att klienterna har flera kontakter på olika håll, 
skapas det lätt en förvirring hos både klienter och socialarbetare. Författarna hävdar att en 
stor del av somatiska och psykosomatiska besvär har en klar psykologisk grund, men att det 
är ingenting som går att generalisera. De menar att olika verksamheter har olika 
människosyn, målsättningar och synsätt, och att detta kan ställa till problem då de ofta 
kolliderar med varandra i arbetet med en och samma klient. De anser att problemet är att 
socialvård, kriminalvård och psykiatri ofta undervärderar kroppens betydelse, medan man 
inom sjukvården istället överbetonar den.  
 
Grönwall och Holgersson (2004) tar upp att när det gäller gränsdragningar vid sammansatta 
vårdbehov och olika insatser har man i SoL avstått från att ge detaljerade regler för 
ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården. Författarna menar att 
det är svårt att förutse alla gränsdragningsproblem som kan uppstå. Istället förutsätter man 
att tveksamheter som uppstår löses i överenskommelser huvudmän emellan. I social-
styrelsens lägesrapport har Bergström et al. (2005) kommit fram till att människor med 
missbruksproblem kan ha behov av hjälp både från kommun och landsting. Vissa landsting 
och kommuner har valt att samarbeta för att uppnå goda behandlingsresultat. Den 
kommunala socialtjänsten upphandlar privat behandling och vård. Författarna skriver 
vidare i lägesbeskrivningen att samverkan mellan alla dessa huvudaktörer är väsentliga för 
att en bra kvalitet inom missbrukarvården ska kunna vidmakthållas och utvecklas. De olika 
huvudmännen är viktiga i olika perioder när missbrukaren är på väg ut ur sitt missbruk. 

Kontinuitet och helhet – viktiga inslag i en gynnsam eftervård 
Hedman-Lindgren (2005) skriver ”Det hjälper inte med en aldrig så god och genomtänkt 
institutionsvård om inte kedjan håller hela vägen. Bryts trygga relationer och ersätts med 
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nya, eller inga alls, är risken för misslyckande stor.” (Hedman-Lindgren, 2005 s.20). Om 
behandlarna däremot har möjlighet att fortsätta sin medverkan under eftervården ute i 
samhället ökar möjligheterna för en gynnsam utveckling. 
 
Kontinuitet och helhetsperspektiv är enligt Duroy, Schmidt och Perry (2003) viktiga inslag 
för att uppnå positiva behandlingsresultat. Detta belyser de i sin artikel som bygger på en 
studie där ungdomar med missbruk och sociala problem ingår. Behandlingsprogrammet 
bygger på en långsiktighet som sträcker sig över en treårsperiod och består av fyra olika 
nivåer. Det bygger på en vårdkedja där man stegvis minskar vårdinsatserna. Målet i 
behandlingen är att i ett kontinuum successivt öka klientens självständighet och integrera 
nya handlingsmönster hos denne. Intervjupersonerna i studien menar att denna behandling 
skiljer sig från andra långtidsbehandlingar, då den genom sin långsiktighet har en väl 
planerad eftervård som ingår i programmets struktur. I studien framkom det att just 
långsiktigheten och kontinuiteten skapade trygghet för ungdomarna. Övergångarna mellan 
de olika behandlingsnivåerna som upplevdes mycket oroande och stressande för 
ungdomarna, underlättades av programmets struktur och förutsägbarhet i sig. Dessutom 
bidrog både personal och övriga deltagare inom behandlingsprogrammet med ett väsentligt 
stöd vid övergångarna mellan behandlingsnivåerna som upplevdes som känslomässigt 
påfrestande. Känslan hos ungdomarna var att gruppdeltagare och personal fanns kvar även 
om mycket annat förändrades. Intervjupersonerna menade också att andra program endast 
såg till ungdomars drogproblematik, medan det studerade behandlingsprogrammet såg till 
hela livssituationen. Duroy et al. (2003) menade att helhetsperspektivet i programmet hade 
bidragit till att programdeltagarna fick ett fortlöpande stöd genom hela kontinuumet av 
behandling, där utbildning, arbete, ekonomi och andra praktiska vardagssysslor ingick i 
ungdomarnas utveckling av deras självständighet. Programmets ideologi bygger till stor del 
på ett salutogent förhållningssätt, där man uppmuntrar ungdomarna att tänka på det som 
fungerar och se sig själva som oberoende och ansvarstagande individer.  

Historik 

Mer öppenvård och allt mindre institutionsvård 
Enligt SOU (2004:3) har den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet påverkat de 
kommunala verksamheterna, vilket har bidragit till besparingar och omstruktureringar för 
bl.a. socialtjänstens arbete. Många kommuner har prioriterat bort missbrukarvården till 
förmån för andra kommunala verksamheter. En slutsats författarna drar i utredningen är att 
när man ser till missbrukets omfattning och utveckling så har kommunernas samlade 
insatser varit otillräckliga. Ekendahl (2004) beskriver i sin forskningsrapport skillnaderna 
mellan 1980-talets frikostiga behandlingsformer inom missbrukarvården, då det inte var 
ovanligt med kostsamma placeringar inom institutionsvård, och 1990-talets mer 
ekonomiskt begränsade vårdinsatser. Författaren konstaterar att socialtjänstens 
handläggning under 1980-talet framförallt präglades av väl genomförda placeringar där 
ekonomin inte var den styrande faktorn, utan klientens vårdbehov var det avgörande 
(Ekendahl, 2004).  
 
Bergström et al. (2005) belyser i en lägesbeskrivning att missbrukarvården har genomgått 
stora förändringar de senaste tio åren. Allt färre behandlingar sker inom institutionsvård 
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och detta har lett till att allt fler insatser sker inom öppenvården. Grönwall och Holgersson 
(2004) hävdar att 80 % av alla vårdinsatser inom missbrukarvården den 1 november 1998 
skedde inom öppenvården, och tvångsvården har näst intill halverats när öppenvården 
vuxit. Bergström et al. (2005) beskriver vidare i sin lägesrapport att öppenvården har vuxit, 
beror delvis på att kommunerna haft stora besparingskrav och delvis på en vilja att kunna 
erbjuda fler missbrukare vård i egna former som då är öppna. Det finns idag ingen vetskap 
om vad effekterna av dessa vårdformer givit. Inte heller om den formen kan möta de tunga 
missbrukarna. Behandling på institution kan inte heller visa på vad deras vårdformer ger 
för resultat och effekter, och då blir egna behandlingsalternativ på hemmaplan en 
valmöjlighet för kommunerna. 
 
Att samhällets missbrukarvård har genomgått förändringar som har resulterat i att fler 
insatser sker inom öppenvården ser Melin och Näsholm (1998) som en positiv utveckling. 
De anser att en betydande del av missbrukarvården kan och bör ske inom öppenvården. 
Författarna ser många fördelar med öppna vårdalternativ. Dessa är att klientens relationer 
på hemmaplan kan bestå, att klienten finns kvar i sitt naturliga nätverk och att behandlingen 
har möjlighet att fortsätta kontinuerligt över en längre tid. Dock ser de att den här typen av 
insatser har vissa begränsningar. De menar att det ställs högre krav på klienters jagstyrka, 
motivation och kapacitet till inre kontroll då klienten har en kontinuerlig kontakt med 
risksituationer, riskmiljö och riskrelationer. Detta menar författarna ökar risken för återfall. 
Tidigare behandlingsforskning pekar på att fortlöpande uppföljningar över tid troligtvis 
förlänger effekten av en behandling. 

En förskjutning av ansvar för att få behandling 
Malmström och Bryngelson (2004) menar att socialtjänsten har genomgått ett paradigm-
skifte under det senaste decenniet. Författarna belyser att man tidigare inom socialtjänsten 
arbetade intensivt med uppsökande verksamhet i syfte att motivera missbrukare till vård, 
men att det numera är missbrukaren själv som får lägga mycket energi på att övertyga 
socialarbetarna om sitt vårdbehov. Dessutom så visar studien på att en stor andel av de i 
studien delaktiga socialtjänstemännen instämmer helt (1%) eller delvis (62%) på frågan om 
det ligger i missbrukarens eget ansvar att söka vård eller behandling mot sitt missbruk. 
Kristiansen och Svensson (2003) menar också att socialtjänsten under 1980-talet bedrev en 
offensiv narkomanvård som på 1990-talet byttes mot en mer defensiv och återhållsam vård. 
Författarna framhåller att socialtjänstens uppgift har blivit att hitta billigare vårdalternativ 
t.ex. öppenvård och att omotiverade klienter inte erbjuds vård i samma utsträckning som 
tidigare.  

Individanpassade lösningar 
Blomqvists (1999) undersökning visar på att det går att hitta varaktiga lösningar även på 
svåra alkoholproblem och att vägarna till ett missbruksfritt liv kan se ut på många vis. 
Författaren påtalar bl.a. i sin rapport när det gäller behandlingar för människor med 
alkoholproblematik att hjälpen bör vara under en längre period och inte tidsbegränsad. Den 
ska vara inriktad på att understödja och underlätta den egna förmågan och ta tillvara 
personens egna läkande krafter i samstämmighet med den sociala miljön. Hjälpen måste 
vara individanpassad, d.v.s. man måste se till klientens sociala och personliga resurser och 
var i förändringsprocessen denne befinner sig. Hjälpinsatserna ska utgå från klientens 
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förutsättningar och föreställningar och inte från några generella antagande om 
alkoholmissbruk och alkoholmissbrukare (Blomqvist, 1999).  

Definition av eftervård, samverkan och helhetssyn 
Begreppet eftervård definieras enligt nationalencyklopedins ordbok (1995) som ”vård i 
efterhand”. Samverkan definieras i samma ordbok som ”gemensamt handlande för visst 
syfte”. I Natur och Kulturs psykologilexikon (2005) definieras begreppet helhetssyn som 
en ”ideologisk term för kravet att man bör se till meningsfulla helheter och enheter, inte 
stirra sig blind på detaljerna. Denna synpunkt finns sedan gammalt i ordspråket som varnar 
för risken att ’inte se skogen för bara träd’ ”. 
 

Sammanfattning 
I den litteratur vi tagit del av inför denna studie finns en samstämmighet när det gäller 
eftervårdens och samverkans betydelse för att uppnå/bibehålla ett positivt behandlings-
resultat inom missbrukarvården. Misslyckanden när det gäller behandling menar författare 
och klienter främst beror på brister i eftervården och inte i behandlingen som sådan. I 
bakgrunden framkommer att det finns brister när det gäller eftervårdsinsatserna och 
samverkan mellan olika verksamheter. 
 
Vår förförståelse i ämnet har vi till stor del fått teoretiskt och praktiskt genom vår 
utbildning (Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård 120 p), samt av 
den debatt som förts i media om missbrukarvården. Med vår förförståelse och genom den 
litteratur vi tagit del av vill vi undersöka professionellt yrkesverksammas syn på 
eftervården och vad samverkan och en helhetssyn kan ha för betydelse för ett positivt 
behandlingsresultat. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna C-uppsats är att belysa hur personal inom socialtjänsten och på 
behandlingshem uppfattar betydelsen av eftervård, samverkan och helhetssyn för ett 
positivt behandlingsresultat inom missbrukarvården. Vi anser att socialtjänsten lägger stora 
ekonomiska resurser på behandling i form av institutionsvård, men som vi förstår det finns 
det stora brister när det gäller eftervårdsinsatserna. Ofta tycks man förbise klienternas 
individuella behov av stöd när de är tillbaka i sin hemmiljö. Likaså är det ur ett 
behandlingspedagogiskt perspektiv av intresse hur professionellt yrkesverksamma 
definierar begreppen eftervård och samverkan.  
 
De övergripande frågeställningarna i undersökningen är: 
 
• Vad lägger professionellt yrkesverksamma inom missbrukarvården för innebörd i 

begreppet eftervård? 
 
• Vad i eftervårdsinsatser ser professionellt yrkesverksamma som betydelsefullt för att 

uppnå/bibehålla ett positivt behandlingsresultat?  
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• Vad lägger professionellt yrkesverksamma inom missbrukarvården för innebörd i 
begreppet samverkan? 

 
• Vad anser professionellt yrkesverksamma inom missbrukarvården att samverkan har för 

betydelse inom eftervården? 
 
• Vilken betydelse anser professionellt yrkesverksamma att en helhetssyn på klienten har, 

för att uppnå ett positivt behandlingsresultat? 

Teoretiska utgångspunkter 
Eftervård, samverkan och helhetssyn är utgångspunkterna för studien. För att få en djupare 
förståelse i ämnet kompletteras detta med teoretiska begrepp och tankegångar hämtade från 
KASAM, systemteori, samt Prochaska, Norcross och DiClementes teori kring 
förändringsprocessen. De olika perspektiven kompletterar varandra och belyser ämnet ur 
olika infallsvinklar. Vi anser att dessa teorier är relevanta i ämnet. KASAM innehåller 
beståndsdelar som ingår i förändringsarbetet och där målet är att klienten känner sig 
delaktig, uppfattar en begriplighet och hanterbarhet i sin situation. Med hjälp av 
systemteori vill vi beskriva hur olika system kan påverka varandra i samarbetet med olika 
insatser runt klienten och att en förändring kan starta var som helst i detta cirkulära 
kretslopp som sedan kan spridas som ringar på vattnet. Ur Prochaskas et al. förändrings-
modell vill vi belysa hur viktigt det är med bärande relationer och att det även kan ha stor 
betydelse för klienten att komma ifrån sitt tidigare sammanhang för att på så sätt få en ökad 
stimuluskontroll och möjlighet att reflektera över den kontext denne ingår i. För att 
uppnå/bibehålla ett positivt behandlingsresultat är nya sammanhang och nya tillhörigheter 
viktiga. Här kan man dra paralleller till både systemteori och Prochaskas et al. 
förändringsmodell.  

KASAM  
Det salutogena synsättet fördes fram av Aaron Antonovsky. Synsättet innebär att man 
frågar sig varför personen mår så bra som den gör trots de svårigheter och påfrestningar 
som han/hon är utsatt eller utsätts för. Ett salutogent synsätt innebär att man väljer att 
fokusera på människans förmågor och resurser istället för att inrikta sig på dennes 
problematik, d.v.s. man uppmärksammar de hälsofrämjande faktorerna istället för tvärtom 
som man gör i ett patogent synsätt. 
 
Antonovsky (1991) skriver att den mänskliga tillvaron är full av kroppsliga, psykiska 
och/eller sociala svårigheter och påfrestningar, som människan måste lära sig att hantera 
och lösa. Vissa personer klarar detta och växer och utvecklas genom sina motgångar och 
lyckas bevara sin hälsa trots allt, medan andra inte har samma förmåga. Hur personen 
klarar detta menar författaren beror på vilken känsla av sammanhang denne har. Detta 
benämner Antonovsky som KASAM. Begreppet omfattar tre komponenter: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Begriplighet – hur man upplever det som inträffar. Är det förståeligt, ordnat, strukturerat 
och tydligt. Eller upplever man det som sker som kaotiskt, oväntat och oförklarligt?  
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Hanterbarhet – i vilken grad man upplever att man har tillräckliga resurser till sin hjälp för 
att möta situationer som uppstår.  
Meningsfullhet – hur man upplever att man är delaktig i det som sker. 
 
Författaren skriver vidare att begreppen är tätt sammanlänkade med varandra, men 
meningsfullhet tycks vara den viktigaste beståndsdelen inom KASAM-begreppet, finns inte 
den delen blir vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt varaktiga. Desto 
starkare KASAM en individ har ju bättre blir dennes förmåga att hantera eventuella 
problemsituationer. 

Systemteori 
Inom systemteorin ser man världen i helheter, allt hänger ihop och alla delar är lika viktiga. 
Man tänker inte orsak - verkan utan det handlar om ett cirkulärt kretslopptänkande. Det 
innebär att en förändring kan börja var som helst i detta kretslopp som sedan kan leda till 
en förändring vid ett senare tillfälle någon annanstans i detta kretslopp.  
 
Öquist (2003) skriver att som människor ingår vi i olika system t.ex. familj, släkt, 
arbetskamrater och även nationella och kulturella gemenskaper. Människan skapar sin egen 
bild av världen utifrån sina erfarenheter som livet för med sig. Tanken är att dessa 
erfarenheter ska ge struktur och stadga i tillvaron men det kan också leda till att livet blir 
begränsat och utarmat. Inom systemteorin talar man om öppna respektive slutna system. I 
det öppna mänskliga systemet finns ett aktivt utbyte med den omgivande miljön, där man 
även tar hänsyn till systemets mål eller färdriktning, medan det slutna systemet saknar eller 
har begränsad kontakt eller utbyte med omgivande system. Exempel på detta är olika 
subkulturer där människor själva kan ha valt att ingå, men det händer även att individer 
stöts ut från gemenskaper t.ex. missbrukare, prostituerade eller extrema ungdomsgäng. 
Denna inskränkning i utbyte med andra system leder till ytterligare avskärmning och 
isolering från den sociala gemenskapen.  
 
Inom systemteorin menar man att det är av betydelse hur man definierar ett problem. 
Genom språkliga kategorier och etiketter finns en risk att ”vi måste pressa in verkligheten i 
en given form” (Öquist, 2003 s.53). Med hänsyn till detta är det möjligt att en behandling 
utgår från schablonmässiga och sociala konventioner snarare än från de krav som den 
faktiska situationens ställer. Målet är att föra in ett stort variationsutrymme som ger fler 
valmöjligheter och alternativ i behandlingen för att hitta nya vägar för klienten att förändra 
sin situation. Genom ett systemteoretiskt synsätt vill man komma bort från egenskaps-
tänkandet när det gäller människan och istället se personen i dess totala sammanhang, där 
denne fungerar som en deltagare i ett ständigt växelspel med omgivningen.  

En förändringsmodell 
När människor står inför förändringar, så har de enligt Prochaskas et al. (1994) 
förändringsmodell olika faser att ta sig igenom för att slutligen uppnå den önskade 
förändringen. Förändringsmodellen består av sex olika steg som författarna presenterar i ett 
cirkulärt perspektiv. Vidare menar de att alla som vill göra en förändring måste gå igenom 
alla de olika faserna, steg för steg, för att slutligen kunna integrera en ny livsstil, men att 
klienten också kan falla tillbaka till olika nivåer utan något givet mönster.  
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Figur 1. Prochaska, Norcross och DiClemntes förändringshjul. Bild hämtad 
och bearbetad från utbildningsmaterial av Tom Barth. 

 
I presentationen av de olika stegen beskriver Prochaska et al. (1994) vad för slags 
problematik klienten har att ta sig igenom i de olika stegen och de exemplifierar med olika 
tekniker och verktyg som är användbara för att uppnå ett lyckat resultat.  
 
Bärande relationer menar författarna är ett verktyg som är viktigt i alla steg för att en 
person ska kunna ta sig igenom hela förändringsprocessen. Ett annat verktyg som de menar 
har stor betydelse, framförallt i de två sistnämnda faserna, är att människan använder sig av 
stimuluskontroll. Detta innebär att vederbörande behöver reflektera över den kontext och 
den miljö denne befinner sig i och att det många gånger krävs att personen bryter gamla 
mönster och fyller sin vardag med nya aktiviteter och nya kontextuella sammanhang. 
Författarna skriver att människor som vill genomföra förändringar kan ta till alla tänkbara 
medel för att lyckas, men om de fortsätter att söka sig till de gamla kontextuella 
sammanhangen kommer det att vara omöjligt att undvika sina gamla beteendemönster. 
Vidare skriver författarna att till skillnad från att just införa nya aktiviteter o.dyl. i sin 
vardag, vilket påverkar människans respons i en given situation, så innebär en kontextuell 
förändring en förändring i sig själv. De menar att miljöbetingade förändringar medför 
sådana omstruktureringar i människors miljöer, att förekomsten av de problematiska 
stimuli förmodligen reduceras avsevärt. Författarna skriver att det är inte alltid så uppenbart 
hur denna kontextuella förändring ska ske, men att kontexten alltid på något sätt går att 
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förändra. En nyckelteknik de föreslår är att klienten ska undvika riskabla situationer 
och/eller miljöer, vilket de menar hjälper till att eliminerar frestelsen för att återfalla i det 
problematiska beteendet (Prochaska et al., 1994). 

Metodologiska utgångspunkter 
Vetenskapen delas upp i två forskningstraditioner och dessa är den naturvetenskapliga 
positivismen som är inriktad på kvantitativ forskning och den samhällshumanistiska 
hermeneutiken med kvalitativ forskning som inriktning. Hartman (1998) beskriver 
positivismen som vetenskaplig kunskap som ska kunna förmedlas och kontrolleras av andra 
och där reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är centrala begrepp. När det gäller 
hermeneutiken strävar forskaren istället efter att tolka och skapa förståelse av mänskliga 
fenomen.   

Den hermeneutiska vetenskapstraditionen 
Den hermeneutiska traditionen inriktar sig på att förstå, skapa mening och tolka 
fenomenvärlden, här strävar man inte efter någon objektiv sanning. ”En hermeneutiker 
menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket kan skaffa 
sig kunskap om det genuint mänskliga” (Patel & Davidsson, 2003 s. 29). Hartman (1998) 
menar att hermeneutiken handlar om tolkningar som ska leda fram till en teori. Här utgår 
man inte från någon teori, den utvecklas istället under processens gång och rättfärdigas 
genom induktion. Den induktiva processen skapar förståelse och/eller fördjupar den 
förståelse som redan finns. Förförståelsen är inom hermeneutiken ett centralt begrepp och 
författaren menar att förståelsen alltid är färgad av forskarens förförståelse. Enligt Croona 
(muntlig kommunikation 19/12 – 05) får vi genom vår förförståelse en djupare förståelse 
som leder oss in i den hermeneutiska spiralen.  
 
Som Eliasson (1995) beskriver så finns det ingen speciell teknik för att finna kunskap som i 
sig är bättre än någon annan. Beroende på vad man ska studera får man söka sig till den 
metod som är mest lämpad för just det fenomen/problem man har valt att studera.  
 
I vår studie kommer vi att sälla oss till den hermeneutiska vetenskapstraditionen, då vi 
söker en ökad förståelse genom människors erfarenhetsbaserade kunskap. Då man kan titta 
på eftervården inom missbrukarvården ur flera perspektiv, skulle vi kunna göra en studie 
som bygger på både den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Men då vår studie syftar 
till att belysa ett behandlingspedagogiskt fenomen där mellanmänskligt samspel har stor 
betydelse, så ser vi den hermeneutiska ansatsen som den mest adekvata metoden. Vi utgår 
från att språket, de uttalade orden och den hermeneutiska spiralen är den lämpligaste och 
mest givande källan till en ökad kunskap i just denna studie. 

Kvalitativ forskning 
Den kvalitativa forskningsprocessen innebär att förstå – att tala samma kontextuella språk, 
analysera – att förstå vad som sägs, skapa mening – förstå meningen i det som sägs, tolka – 
problematisera och att belysa resultatet med teorin samt att fördjupa förståelse av 
meningen. Croona (muntlig kommunikation 20/12 – 05) menar att den hermeneutiska 
spiralen består av reflektioner mellan närhet och distans, vilket gör människan klokare. Ny 
kunskap om delen ger ny kunskap om helheten, som i sin tur ger nya kunskaper om delen 
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o.s.v. Förförståelsen, menar Croona, ligger till grund för ny kunskap som ökar förståelsen. 
Man svänger mellan närhet – distans, delar – helhet, förståelse – ny kunskap, d.v.s. man 
pendlar mellan empiri och teori för att nå ny kunskap.  
 
Den kvantitativa forskningsprocessen är en linjär process där man kan urskilja och 
avgränsa de olika stegen på ett klart och tydligt sätt. I den kvalitativa forskningsprocessen 
är dessa steg inte lika tydliga och går inte att avverka ett efter ett på samma sätt. För att den 
kvalitativa undersökningen ska bli vetenskaplig och få trovärdighet menar Hartman (1998) 
att det är viktigt att avgränsa de olika stegen och avverka dem efter hand, men att det inte 
låter sig göras på samma systematiska sätt som i den kvantitativa undersökningen. Här 
handlar det istället om en cirkulär process där de olika stegen aktualiseras och återkommer 
under hela arbetets gång.  

Metod för datainsamling 
Hartman (1998) skriver att ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker 
nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (s. 239). De data-
insamlingsmetoder som finns att välja mellan inom den kvalitativa forskningstraditionen är 
observation, deltagande observationer, kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper och de 
fyller olika funktioner.  
 
Bryman (2002) konstaterar att man inom den kvalitativa forskningen använder sig av 
termen kvalitativ intervju. Begreppet kvalitativ intervju inbegriper olika slags intervjuer 
som förekommer inom den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa intervjuns syfte är att 
belysa och förstå intervjupersonens erfarenhet av det aktuella temat. Den kvalitativa 
forskningsintervjun kan bygga på ostrukturerade eller halvstrukturerad/semistrukturerade 
intervjuer. Författaren skriver att den ostrukturerade intervjun kan vara tämligen fri och 
styrs inte av så många givna frågor. Intervjuaren kan istället utgå från vissa teman och 
utifrån detta kan intervjupersonen svara och associera relativt fritt. Temat för intervjun är 
styrande, men intervjuaren kan begränsa sig till en inledande fråga och lämna fältet relativt 
fritt och den intervjuade får ett stort svarsutrymme.  
 
När det gäller halvstrukturerade/semistrukturerade intervjuer skriver författaren att 
forskaren utgår från specifika teman och ofta använder sig av en intervjuguide. Forskaren 
är inte bunden att slaviskt följa intervjuguiden utan kan följa upp med spontana frågor eller 
ändra ordningen bland frågorna som det bäst passar under intervjun. Bryman (2002) menar 
också att det är viktigt att forskaren förhåller sig flexibel under intervjuprocessen och att 
denne är följsam och lyhörd för det som tycks viktigt för intervjupersonen. Precis som i den 
ostrukturerade intervjun så har intervjupersonen stor frihet och svarsutrymme i den 
halvstrukturerade/semistrukturerade intervjun.  
 
Det finns enligt Kvale (1997) få givna mallar för hur man går till väga vid själva 
intervjutillfället. Författaren menar att halvstrukturerade/semistrukturerade intervjuer är 
öppna i sin struktur och att detta kräver kompetens och kunskap i ämnet hos intervjuaren. 
Den öppna intervjuformen innebär ofta att intervjuaren behöver göra olika ställnings-
tagande i den aktuella intervjusituationen t.ex. då det gäller vilka nya uppslag som kan vara 
idé att följa upp eller inte. Detta kräver ett gott omdöme hos intervjuaren. 
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Patel och Davidson (2003) framhåller att den kvalitativa intervjuns syfte är att utforska och 
identifiera egenskaper och beskaffenheter i intervjupersoners livsvärld eller uppfattningar 
angående ett visst problem eller fenomen. Specifikt i en kvalitativ intervju är att både 
intervjuperson och intervjuare gemensamt skapar samtalet. Intervjuarens ansvar ligger i att 
skapa ett givande och meningsfullt resonemang i samtalet genom att vara väl förberedd och 
ha goda förkunskaper i ämnet. Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun 
handlar om ett samspel mellan två personer. I den mellanmänskliga interaktionen, med ett 
gemensamt intresse för ett speciellt ämne, uppstår ett ömsesidigt beroende som utvecklar 
kunskapen. Författaren anser att forskaren kan dra lärdom av tekniker som utvecklats inom 
den terapeutiska traditionen. Miller och Rollnick (2002) beskriver ordet intervju som ett 
tvåledat ord ”inter-view” och som ”ett sätt att tillsammans titta på någonting. En bild som 
vi använder är den av två människor som sitter sida vid sida och tittar i ett familjealbum 
med fotografier – en berättar, den andre lyssnar med ett vänligt och personligt intresse. 
Berättaren vänder bladen. Lyssnaren vill lära sig och förstå och frågar ibland artigt om en 
speciell bild eller en detalj som inte nämnts … Det är en inter-view, man tittar och ser 
tillsammans” (s.43).  
 
I vår undersökning kändes det naturligt att välja en intervju av halvstrukturerad/semi- 
strukturerad natur, då vi ville öka vår förståelse för hur professionellt yrkesverksamma med 
erfarenhetsbaserade kunskaper arbetar med eftervården och hur samverkan inom 
missbrukarvården fungerar. Vi började med att utarbeta en intervjuguide (bilaga 1) utifrån 
studiens tre teman eftervård, samverkan och helhetssyn. Under varje tema hade vi ett antal 
frågor som matchade studiens frågeställningar. Tanken var att lämna ett relativt stort 
utrymme för intervjupersonen för att fritt utveckla sina tankar. Trots detta upplevde vi efter 
första intervjun att den blev väl strukturerad. Detta medförde att vi inför kommande 
intervjuer beslutade oss för att omarbeta intervjuguiden (bilaga 2) till en mer öppen form. 
Vi utgick fortfarande från våra tre teman. Den nya intervjuguiden innehöll fler frågor, men 
tanken var att de endast skulle fungera som ett stöd. I efterhand kan vi konstatera att alla 
frågor inte behövde ställas utan att de fungerade som det stöd och checklista som var vår 
avsikt från början. Genom möjligheten att kunna utveckla teman med följdfrågor var våra 
förhoppningar att kunna fördjupa intervjuerna och vaska fram det mest intressanta och 
relevanta materialet för vårt forskningssyfte.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att en vetenskaplig undersökning ska bli giltig krävs det att den uppfyller kraven på 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Kvale (1997) menar att validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet är begrepp som genom tiderna i huvudsak har förknippats med 
naturvetenskaplig forskning. Författaren skriver att traditionella forskare har utnyttjat 
begreppen för att diskvalificera den kvalitativa forskningen genom reaktioner som att de 
bygger på subjektiva tolkningar, ledande frågor och att intervjuresultaten inte kan 
generaliseras. Bryman (2002) hänvisar till Lincoln och Guba (1985, 1994) som menar att 
det behövs alternativa begrepp för reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen. De 
föreslår istället begrepp som trovärdighet och äkthet. I deras begrepp trovärdighet ingår 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 
Kriterier för äkthet i en undersökning handlar om undersökningen ger en tillräckligt rättvis 
bild av olika åsikter och uppfattningar som finns i undersökningsgruppen. Bidrar 
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undersökningen till att skapa en bättre förståelse för deltagaren om dennes egen, men även 
andra deltagares, sociala miljö och situation? Har undersökningen bidragit till att de 
medverkande fått möjlighet att vidta åtgärder för att förändra sin situation?  
 
Inom den kvalitativa forskningen finns det problem med att generalisera då den ofta är 
kontextbunden och den ofta bygger på ett begränsat urval. När det gäller generalisering av 
kvalitativa forskningsresultat hävdar Croona (2003) att man bör se till användbarheten av 
resultatet snarare än att man drar allmängiltiga slutsatser. Vidare så referera författaren till 
Larsson (2001) och dennes begrepp naturalistisk generalisering. Detta begrepp innebär att 
det är upp till läsaren att utifrån dennes erfarenheter och kriterier generalisera resultaten 
som delvis beror på kontextlikhet och igenkännande av resultaten. Bryman (2002) menar 
att i den kvalitativa studien strävar man inte efter samma generaliserbarhet som inom den 
kvantitativa forskningen, utan här handlar det om att skapa en ökad förståelse av beteende, 
värderingar och åsikter i den kontext där undersökningen utförs. Författaren anser att ett 
kriterium för att bedöma generaliserbarheten inom kvalitativ forskning är de teoretiska 
slutsatserna som bygger på de kvalitativa data som ingår i undersökningen. 

Planering och genomförande 

Urval 
Vid val av kunskapskällor är det viktigt att vända sig till en kunskapskälla som kan ge den 
information forskaren är intresserad av. Vilket urval man gör till en undersökning är 
beroende av studiens syfte, samt vilken metod man har tänkt använda sig av. Bryman 
(2002) tar bl.a. upp två former av urval. Dessa är sannolikhetsurval som baseras på 
slumpmässighet och icke-sannolikhetsurval som inte baseras på någon slumpmässighet, 
t.ex. förekommer snöbollsurval, bekvämlighetsurval och kvoturval.  
 
Croona (muntlig kommunikation 20/12-05) tar dessutom upp urvalsbegrepp som strategiskt 
och taktiskt urval. Det taktiska urvalet innebär att man går ut och frågar om det finns 
intresse för att delta i undersökningen. När det gäller strategiskt urval söker man upp 
intervjupersoner som man tror har relevant kunskap.  
 
I vår undersökning har vi använt oss av fem intervjuer. Inledningsvis gjorde vi ett 
strategiskt urval då vi sökte kunskap som finns inom vissa yrkesgrupper. Vi började med 
att kontakta tre personer inom socialtjänstens missbruksenheter för intervjuer. Utifrån dessa 
personer fick vi med hjälp av snöbollsurval tips om ett flertal behandlingshem. Till följd av 
tipsen tog vi kontakt med personal på behandlingshem som genererade i ytterligare två 
intervjuer med professionellt yrkesverksamma missbruksbehandlare.  

Förberedelser och datainsamling 
Våra förberedelser för datainsamlingen började med att vi tog telefonkontakt med 
intervjupersoner som vi antog hade den kunskap vi sökte, då det gällde att få svar på frågor 
till vår studie om eftervård, samverkan och helhetssyn. Där vi fick positiva gensvar på vår 
intresseförfrågan, bokade vi in tid för intervju. Denna telefonöverenskommelse bekräftade 
vi sedan med ett brev till de deltagande intervjupersonerna. I brevet presenterade vi oss och 
beskrev kortfattat studiens syfte (bilaga 3), samt ett missiv med de etiska riktlinjer vi utgått 
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ifrån (bilaga 4). Som inledning vid intervjutillfällena förhörde vi oss om att brev och missiv 
hade kommit fram och om de hade tagit del av dess innehåll.  
 
I våra förberedelser ökade vi på vår förförståelse i ämnet med litteraturens hjälp. Till våra 
intervjuer har vi använt oss av en bandspelare samt en intervjuguide enligt beskrivningarna 
av den halvstrukturerade/semistrukturerade intervjun. Intervjuerna har ägt rum på 
deltagarnas arbetsplatser och varierat i tid mellan 45 – 90 minuter. Efter intervjuerna har 
samtliga medverkande blivit tillfrågade om de vill ta del av ett exemplar av den färdiga 
uppsatsen. Intervjuerna har vi sedan transkriberat till skriftformat för vidare analys och 
tolkning. 

Databearbetning – Analys 
Att analysera innebär enligt Kvale (1997) ”att skilja något i delar eller element” (s. 167). I 
vårt analysarbete har vi valt att använda oss av meningskategorisering och menings-
koncentrering. Hartman (1998) beskriver att analysarbetet delas upp i två moment. Det 
första momentet handlar om att reducera materialet genom att kategorisera det, detta 
benämns som att koda datamaterial. I kodningen ingår att finna begrepp i textmassan, samt 
att finna kategorier som hjälper oss i vår tolkning av intervjumaterialet. Det andra 
momentet menar han är tolkningen och här söker man mening i fenomenet man har 
undersökt. Detta är således målet för undersökningen och förhoppningsvis har man funnit 
den förståelse man söker. För att vi i vår studie skulle kunna belysa synen på eftervård, 
samverkan och helhetssyn inom missbrukarvården på det sätt som vi önskade, har vi i vårt 
analysarbete kategoriserat upp materialet utifrån de teman som studien bygger på. Efter 
transkribering till skriftformat läste vi igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger var för 
sig för att skaffa oss en allmän uppfattning av materialet. Därefter diskuterade vi de 
begrepp vi kunnat urskilja i textmassan. De stycken som hörde samman markerade vi med 
siffror och de blev studiens huvudkategorier och utifrån dessa växte sedan underkategorier 
fram. Då intervjuerna gav ett omfattande material har vi med hjälp av meningskoncentre-
ring kunnat reducera textmassan för att få fram det mest väsentliga och relevanta innehållet 
för studien. Med hjälp av meningskategorisering och meningskoncentrering tycker vi att vi 
har kunnat skapa en struktur i vår resultatredovisning. I detta arbete har det för oss varit en 
väl fungerande arbetsform. 
 
Den databearbetningen/analys forskaren väljer är beroende av vilken metod man använt sig 
av i undersökningen och av studiens syfte. Vi anser att det är viktigt att hålla fast vid ett 
och samma fokus när det gäller undersökningens syfte, som vi avsåg från början och som 
vi presenterade för intervjupersonerna. Detta ser vi som ett etiskt övervägande i 
databearbetnings- och analysprocessen. För oss handlar detta om trovärdighet och 
tydlighet. 

Tolkning 
Kvale (1997) hävdar att hermeneutiken och den postmoderna förståelsen tillåter en 
pluralism av tolkningar där alla ses som lika legitima. Författaren refererar till Lather 
(1995) som menar att vi tolkar utifrån vissa konventioner och belyser hur vi kan lära oss att 
tolka vårt eget sätt att tolka. Utifrån det perspektiv man väljer att tolka ett fenomen kan 
tolkningen av intervjutexten komma att se olika ut 
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Patel och Davidsson (2003) menar att det inte finns några enkla procedurer eller rutiner för 
den kvalitativa forskaren att använda sig av när det gäller tolkningsprocessen. I vår 
tolkningsprocess har det känts viktigt att vara klar över ur vems och ur vilket perspektiv vi 
tolkat vårt material. Vi är väl medvetna om att vår förförståelse har haft en central 
betydelse och att tolkningar har gjorts under hela arbetets gång. I vår tolkning har vi utgått 
från den hermeneutiska spiralen som innebär att man pendlar mellan delen – helheten. 

Studiens trovärdighet och äkthet  
Det vi har gjort för att stärka trovärdighet och äkthet i vår undersökning är, att så långt det 
har varit möjligt beskriva hur vi har gått till väga både vad det gäller planeringen och 
arbetsprocessens gång. Likaså anser vi att reflektioner, noggrannhet och tydlighet har varit 
viktiga element under hela arbetet. Vi har varit tydliga med vår förförståelse och försökt 
vara så objektiva som möjligt i våra tolkningar av det sagda. Vi tycker att vi har varit väl 
medvetna över att vår subjektivitet kan ha färgat av sig på våra tolkningar, men att vi 
genom denna medvetenhet har försökt minimera den risken. För att få vår undersökning så 
trovärdig och äkta som möjligt har vi i de fall där vi känt tveksamheter inför hur vi skulle 
tolka intervjupersonernas svar, diskuterat och hellre uteslutit material än att använda det i 
resultatredovisningen.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik 
Då forskning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena ofta rör 
människor och/eller deras betingelser på ett eller annat sätt, har HSFR (Humanistisk/ 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet) utvecklat Forskningsetiska principer i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Detta är ett dokument som används som underlag för etisk 
bedömning.  
 
Croona (2003) menar att när man bedriver forskningsarbete som inkluderar andra 
människor så medför detta ett ansvar och att det är en balansgång. Å ena sidan ska man 
skydda enskilda människor samtidigt som kravet på att beskriva verkligheten finns. Kvale 
(1997) understryker att forskning som sker där människor deltar måste tjäna vetenskapen 
och mänskliga intressen. Han menar också att etiska överväganden är viktiga under hela 
forskningsprocessen.  

Forskningsetiska principer 
Den kunskap som forskning genererar är viktig och nödvändig för både samhällets och dess 
invånares utveckling. Då forskning är ämnad att tjäna mänskligheten har man, både på 
samhälls- och individnivå, ett berättigat krav på att en god forskning med hög kvalitet 
bedrivs och inriktas på väsentliga frågor. Sammantaget kallas dessa krav för 
forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet konkretiseras i fyra 
allmänna och grundläggande huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren inledningsvis presenterar vem han/hon är och 
vilken institution man är knuten till. Vidare måste deltagarna informeras om syftet med 
forskningen, hur undersökningen kommer att genomföras, vilken uppgift deltagarna har i 
projektet, samt vilka premisser som gäller för deras medverkan. I informationen ska också 
framgå vad det insamlade materialet ska användas till. Forskaren har därutöver skyldighet 
att informera om att deltagandet bygger på frivillighet och att deltagaren har rätt att avbryta 
sin medverkan när som helst under forskningens gång (Bryman, 2002; HSFR, 2004). 
Informationskravet har vi tillgodosett genom att inför intervjuerna skickat ut missiv och 
bekräftelse där vi gett information angående de riktlinjer HSFR (2004) rekommenderar. Vi 
tycker att informationskravet är viktigt eftersom allt handlar om ärlighet och öppenhet som 
ökar möjligheterna att skapa tillit och trovärdighet gentemot oss och vår undersökning. 
 
Samtyckeskravet består av tre regler. Den första riktlinjen beskriver forskarens skyldighet 
att inhämta deltagarnas samtycke. Den andra riktlinjen beskriver att deltagaren 
självständigt har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka premisser de ska medverka. 
De har också rätt att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Den tredje och 
sista riktlinjen tar upp forskarens ansvar att inte utöva påtryckningar eller påverkan 
angående deltagarnas beslut att medverka eller att avbryta (HSFR, 2004). Samtyckeskravet 
tillgodosåg vi genom att muntligen förhöra oss om deras samtycke till deltagande i studien 
vid intervjutillfället. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna och deras uppgifter ska vara oidentifierbara 
för alla utom forskaren och forskargruppen. Kravet på konfidentialitet innebär också att 
nogsamhet måste iakttas när forskare handhar material som ingår i studierna så att inte 
obehöriga får tillgång till materialet (Bryman, 2002; HSFR, 2004). För oss handlar den här 
principen till stor del om den tystnadsplikt och yrkesmoral som är självklar och ingår i vårt 
kommande arbetet.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som rör enskilda människor inhämtade i 
forskningssyfte får endast användas i forskningsändamål. Detta medför att forskaren inte 
får lämna ut sitt material till andra i ett icke-vetenskapligt syfte (Broman, 2002; HSFR, 
2004). Genom att klargöra för deltagarna i studien vad intervjumaterialet skulle användas 
till samt att vi erbjöd dem ett exemplar av den färdiga uppsatsen anser vi att 
nyttjandekravet är tillgodosett.  

Resultatredovisning  
I resultatredovisningen delar vi upp presentationen efter de teman som studien har utgått 
ifrån. Dessa teman utgör studiens huvudkategorier eftervård, samverkan och helhetssyn. I 
vår analys har underkategorier till våra teman framträtt och de som var relevanta utifrån 
våra frågeställningar har använts och bearbetats i resultatredovisningen. Under temat 
eftervård har tre underkategorier vuxit fram och inom temat samverkan har vi kunnat 
urskilja fyra underkategorier. Under helhetssyn som är vårt sista tema har däremot inga 
underkategorier kunnat urskiljas. Studiens huvud- och underkategorier går till stor del hand 
i hand och kan därför vara svåra att särskilja i resultatredovisningen. Eftervården blir ett 
övergripande tema där samverkan och helhetssynen ingår som starkt bidragande faktorer 
för ett positivt behandlingsresultat.  
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Undersökningsgruppen 
I studien har fem professionellt yrkesverksamma personer deltagit. Tre är verksamma inom 
socialtjänstens missbrukarvård och två är verksamma på behandlingshem inriktade på 
missbruk. Intervjuerna har ägt rum i fyra olika småländska kommuner. Samtliga 
intervjupersoner har en mångårig erfarenhet inom området.  

Eftervård 
Eftervården är något samtliga intervjupersoner inkluderar i ett större behandlings-
sammanhang och de menar att den ska vara individuellt avpassade för klienten. Boende och 
sysselsättning är de mest centrala delarna i eftervården. Andra viktiga bitar är att det finns 
en planering och långsiktighet. Eftervårdsarbetet handlar också om att bygga relationer, 
hitta nya tillhörigheter och därmed ingå i nya sammanhang. 

Innebörden av begreppet eftervård 
Intervjupersonerna såg eftervården som en form av insats som sker efter den primära 
institutionsbehandlingen och att det är en viktig del, någon tyckte att eftervården oftast är 
den viktigaste biten i en behandlingskedja.  
 

Behandling är som en akutvård och sen är det konvalescens under ett år, ungefär 
som för vilken annan svår sjukdom som helst. Under konvalescentåret är det 
väldigt mycket svackor och lätt att ge upp.  

 
Någon intervjuperson ansåg att eftervården kan se väldigt olika ut och att den avgörs av 
klientens livssituation. Utifrån klientens situation kan eftervården behövas under en lång 
tid, i vissa fall till och med livslång. Man menade också att eftervården innehåller många 
delar, men där bostad och sysselsättning utgjorde de mest centrala bitarna efter en 
institutionsvistelse. En intervjuperson menade att eftervård är;   
 

 … det riktiga arbetet som börjar när man kommer hem igen, eftervård är att man 
ska sy ihop någonting för den personen som kommer hem, som gör att det kan 
funka på hemmaplan och som gör att man kan fortsätta arbeta med att försöka bli 
drogfri … hålla sig drogfri …Det är när man kommer hem det riktiga arbetet 
börjar, det är då det blir allvar. Det är då man ska omsätta i praktiken det man 
har lärt sig i teori på behandling.   
 
Ja, eftervård är ju det de ska få efter en behandlingshemsvistelse. Det är en så 
central fråga hela tiden, hur det ska se ut efteråt när man kommer hem. 

 
Intervjupersonerna tyckte att eftervården ingår som en del i ett större behandlings-
sammanhang och att den går hand i hand med institutionsvården. 

Eftervårdsinsatser 
Eftervården ansåg de intervjuade kunde se väldigt olika ut från person till person och att det 
är högst individuellt hur behoven ser ut. Eftervårdsinsatserna kan ske på olika sätt. I vissa 
fall sköts dessa på hemmaplan och ibland sker de via behandlingshem genom en successiv 
och växelvis utslussning till sin hemmiljö.  
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 … prova på livet där ute med alla de tuffa utmaningar som är och möjlighet att 
jobba här med det som man behöver arbeta mera med, beroende på vilka 
utmaningar det har varit. 

 
Insatserna i eftervården ser de professionellt yrkesverksamma som en viktig del där målet 
är att klienten ska klara sig själv. De betraktade samhällets stöd i första hand som en 
tillfällig hjälp och som någon uttryckte det; 
 

Man kan tycka, om man ska vara lite elak, man kan inte ta över andras liv, men 
initialt får vi faktiskt gör det för att det har så god effekt på sikt. Att vi orkar stå 
kvar när de inte orkar, då orkar vi. 

 
… som jag ser det ska vi ju vara en krycka under en kort tid och sen vill vi ju att 
de ska klara sig själva.  

 
Även om socialsekreterarna/behandlingspersonalen har gjort en noggrann planering av 
insatser efter institutionsbehandling och de tycker att de har tagit hänsyn till rådande 
omständigheter, menar de intervjuade att de kan behöva revidera den ursprungliga 
planeringen. Det är också viktigt att socialsekreteraren/behandlingspersonalen är lyhörd för 
var i förändringsprocessen klienten befinner sig för att vara i fas med denne.  
 

Man kan ha allting skräddarsytt och det borde enligt teorin fungera, men gör det 
inte i praktiken. Ibland är det att vi vill mer än klienten själv vill eller har man 
gått för fort fram … det är väldigt olika, man har klienter där man tror att det här 
kommer aldrig att gå, men de reder det på något vis … 
   

Intervjupersonerna menade att det ser olika ut för olika människor och klienterna behöver 
olika former av insatser som styrs utifrån deras individuella behov. Vidare menade de 
intervjupersonerna att man inte kan generalisera missbrukare som en homogen grupp, utan 
man måste tillgodose klientens behov i just dennes sammanhang. Vilket synsätt man hade 
på detta såg lite olika ut hos de intervjuade och någon menade att det var viktigt att arbeta 
med klienten och inte åt klienten. Någon annan menade att det finns alltid en grupp 
människor som har svårt att klara sig oavsett hur man som professionellt yrkesverksam 
anstränger sig.  
 

Vi har på något sätt fel ingångsläge, vi tror och förväntar oss att de här 
människorna ska klara mer än de egentligen klarar av … saker är inte så där 
svarta eller vita, inte rätt eller fel … Total nykterhet och total drogfrihet kanske 
inte är realistiskt alla gånger, utan förändringar som jag är beredd att genomföra 
just nu kan vara värdefulla. 

 
För att eftervården ska leda till något positivt är det viktigt att lyssna av klienten när 
det gäller dennes önskemål och behov. 
 

Man måste alltid arbeta tillsammans med klienten för att komma någonstans. 
Man kan komma en bra bit på väg genom det som jag vill, men till slut faller det 
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ändå och det blir också en otjänst för klienten. Han känner att han har 
misslyckats och det är ju egentligen inte han som har gjort det, utan det är vi som 
har gått för fort fram. 

 
Vidare så menar studiens deltagare att det avgörs inte bara av vilken form av insats det 
handlar om utan det spelar också stor roll när i tiden den sätts in. Det handlar mycket om 
livets omständigheter och var klienten befinner sig i förändringsprocessen.  
 
Boendet och sysselsättning som kan bidra till en ny tillhörighet ses ofta som de viktigaste 
insatserna i eftervården, men någon menar att det dessutom var viktigt med fritids-
sysselsättningar och att de gjorde sitt bästa för att stödja klienternas egna idéer för att hitta 
nya sammanhang att ingå i. Någon intervjuperson menar att stora delar av klientens gamla 
liv försvinner och måste ersättas med något annat.  
 

Att ersätta … vi kan inte bara ta bort, vi måste också plocka på och där fyller NA 
(Anonyma Narkomaner, eget tillägg) t.ex. en god funktion. Där träffas man i 
grupp där man kan känna en tillhörighet. Att vi kan bevilja det och göra det 
möjligt att kunna åka till ett NA-konvent i Göteborg. Likadant att kunna komma ut 
på en kvällskurs, att göra en aktivitet utanför … dreja, släktforska eller något som 
man själv tycker är intressant … Ja, och vi kan ju inte täcka upp allt. Vi kan bara 
vara den som kanske initiera till någonting, att man börja tänka själv och 
försöker själv, att man vågar. Vi kanske kan hjälpa till det första steget, men sen 
kan man ju inte befinna sig i vår konstiga artificiella värld som vi har byggt upp 
åt dem … det är ju inte den riktiga världen.   

 
Olika faser innebär olika arbetsvillkor och olika krav på insatser. Ibland behöver den 
professionellt yrkesverksamma arbeta väldigt snabbt och ibland är det viktigt att låta 
klientens förändringsprocess få ta tid. Det viktiga menade någon intervjuperson är att 
upprätthålla en kontakt, ha lite is i magen och att avvakta för att se vad som händer istället 
för att gå in med någon panikinsats som inte alls blir bra. I andra lägen där det t.ex. handlar 
om motivation, gäller det att handla snabbt då detta ses som en färskvara. 
 

Vi jobbar med rätt så snabba människor. Klart, det kanske vore bra om vi saktade 
upp, men tyvärr så tröttnar de på oss om vi gör det. 

 
Någon intervjuperson menade att är klienten motiverade så går det alltid att få det att 
fungera, det handlar mycket om den personen och var den är just nu i livet. 
 
De intervjuade socialsekreterarna tyckte att resurserna var tillfredställande när det gällde 
olika former av insatser och att socialförvaltningarna kunde möta upp med en bra eftervård 
på hemmaplan. Möjligheterna till insatser skiljde sig åt vid de olika förvaltningarna, men 
det man hade att erbjuda eller föreslå var bl.a. lösningsfokuserade samtal, reflekterande 
samtal, 12-stegsbehandling, kontakter med egna öppenvårdsmottagningar, ideella 
föreningar, arbetsträning och olika projekt för sysselsättning samt stödjande funktion för 
dem som inte ingår i direkt behandling. Någon intervjuperson upplevde att många klienter 
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känner att de får det allra största stödet av socialtjänstens egna behandlare. En av 
intervjupersonerna uttryckte det som; 
 

Som handläggare här så känner jag aldrig att jag inte kan göra någonting, för 
någonting kan jag alltid göra … jag tycker vi har det rätt så bra … förspänt att 
möta upp med eftervård.  

 
Intervjupersonerna menar att det räcker inte bara med en bra eftervård för att bibehålla ett 
positivt behandlingsresultat, utan det krävs också ett bra förarbete innan man gör 
placeringar.  

Boende och sysselsättning 
Samtliga intervjupersoner ansåg att boendet och sysselsättningen var det absolut viktigaste 
för att kunna arbeta med eftervården överhuvudtaget. Någon menade att; 
 

Om vi ska jobba med någon, då måste de ha tak över huvudet och de måste ha 
mat i magen. Det är en förutsättning att de har de här fundamentala behoven 
tillgodosedda. 

 
För att lösa boendefrågan hade de olika socialtjänsterna egna boendeformer med olika krav 
på de boende. I någon kommun arbetade socialförvaltningen med flera projekt då det gällde 
boendefrågan. För att kunna möta upp klientens behov på olika nivåer är det av betydelse 
att socialtjänsten kan erbjuda anpassade boendeformer, men målsättningen är att klienten 
ska kunna kvalificera sig till ett eget boende på den vanliga bostadsmarknaden. På vissa 
boenden ställdes inga särskilda krav på klienterna vare sig det gällde sysselsättning eller 
drogfrihet. Medan det i andra boenden krävdes att klienten deltog i någon sysselsättning 
och att denne ställde upp på krav om drogfrihet. 
 

Att prata om prestationer och krav var otänkbart tidigare och det kan man göra 
lite idag och ett erbjudande om boende kan innebära att man ska vara med i 
sysselsättningen och det är ett krav för dem som bor i stödboendet. Det finns fler, 
det finns en hel lista.  

 
Intervjupersonerna från socialtjänsten var eniga om att boendet är en stor och viktig fråga, 
men ändå menade personal på något behandlingshem att det hade hänt att de hade tvingats 
skriva ut klienter direkt till gatan efter avslutad behandling då ingen planering funnits.  
 

Boendet är jätteviktigt, men det har hänt att vi har skrivit ut folk till gatan. Det 
har pratats mycket om gruppboende, men det händer ingenting. 

 
Intervjupersonerna såg det som betydelsefullt att det fanns en planerad sysselsättning för 
den som kom hem från en institutionsbehandling. Någon intervjuperson menade att det ska 
ha hänt någonting under tiden klienten har varit iväg och kommer klienten hem t.ex. på 
torsdagen, så ska det finnas en planerad sysselsättning att komma till redan på måndagen. 
Vidare ansåg någon av studiens deltagare att det var viktigt att det finns en planerad 
sysselsättning, annars är det risk för att man tappar mycket fart och tanken är att klienten 
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ska uppleva att det är annorlunda när de kommer hem igen. Sysselsättningen ansågs vid 
någon förvaltning som en viktig om än problematisk del i eftervården och genom ett 
projekt arbetade en person med att försöka hitta sysselsättning för klienterna. Någon 
intervjuperson sa att det var högst ovanligt att socialtjänsten lyckades hitta ett arbete åt 
någon ute på den ordinarie arbetsmarknaden. Vid något av de behandlingshem som ingick i 
studien ansåg den intervjuade att sysselsättningen är viktig, främst ur den aspekten att det 
ger möjlighet att ingå i nya sammanhang och gemenskaper. 

Relationer och tillhörighet 
Den kontakt socialsekreteraren har med sina klienter i eftervårdsarbetet beror framförallt på 
det stöd klienten behöver. I vissa fall krävs det en tätare kontakt och större delaktig från 
socialsekreteraren, medan det i andra fall fungerar med någon enstaka uppföljning då och 
då. Har socialsekreteraren lyckats att bygga upp en bärande relation till klienten innan en 
institutionsbehandling, så kan det vara till stor hjälp i eftervårdsarbetet.  
 

Har man en god relation till klienten sen tidigare, så blir det mer naturligt att ha 
en större del i eftervården. 

 
För många klienter är det väldigt tomt med relationer och inom socialförvaltningarna 
arbetar man för att bygga upp nätverk kring klienterna, men ibland menar de intervjuade att 
det kan vara en lång väg att gå. Det största problemet är fritiden som är tom och ofta 
innebär isolering för många. Någon intervjuperson menade att det är viktigt att skapa nya 
sammanhang för klienten att få bli en del av. Någon av de intervjuade inom socialtjänsten 
pratade om att de ordnade med olika fritidsaktiviteter där behandlare och klienter kan 
besöka t.ex. simhall, göra restaurangbesök, samt att man uppmuntrar till olika kvällskurser. 
Svårigheten för klienterna ligger i att få tillgång till det ”vanliga livet” och att de lätt fastnar 
i en beroendeställning till olika myndigheter.    
 

Ja, det jag kan känna är att det är vårt rekonstruerade liv de får leva. Det är ju 
det vi som myndigheter har lyckats bygga upp på något sätt för att de ska få 
sysselsättning, för att de ska få … jag skulle vilja att vi nådde ut till folk i gemen, 
till våra vanliga arbetsplatser och att det skulle finnas fler kanaler utåt … Att de 
skulle få tillträde till livet som sådant, till människor, att varför skulle de inte 
kunna få jobba i en affär eller i en korvkiosk eller någonting.  

 
Intervjupersonerna ansåg att det kan vara viktigt att komma ifrån den gamla livssituationen 
och få ta del av något nytt t.ex. en tillhörighet i arbetslivet och även i sociala sammanhang 
för övrigt. Någon kommun använde sig av externa placeringar på arbetskooperativ i 
eftervården och denna intervjuperson menade att detta ger möjligheter att skapa relationer, 
en tillhörighet och att hitta nya sammanhang för klienten. Det aktuella arbetskooperativet 
menar intervjupersonen har ett salutogent synsätt och man ser till människans möjligheter 
och förutsättningar. 
 

… hur snabbt man kan komma igång med det här som man aldrig kommer igång 
med på hemmaplan när det gäller arbete och sysselsättning. På 
arbetsförmedlingen är kraven så oerhört stora, man kräver av våra missbrukare 
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att de har sex månaders drogfrihet innan man över huvud taget kan arbeta med 
dem. Det är krav som de i och för sig kan ställa och som de tycker är viktiga, men 
det står absolut inte på något sätt i relation, tycker jag, till den situation den här 
killen eller tjejen befinner sig i. 

Planering och långsiktighet 
De intervjuade var överens om att en behandling börjar med att det görs en långsiktig 
planering där både institutionsplacering och eftervård ingår. De yrkesverksamma som 
ingått i studien menar att det är viktigt att man redan i ett tidigt skede vet hur eftervården 
ska se ut och att klienten vet vad som väntar efter en institutionsplacering. För att det ska 
bli en bra eftervård så menar intervjupersonerna att det krävs ett bra förarbete och att 
eftervårdsplaneringar kan vara långsiktiga, ett år är ingen ovanlig tidsperiod som anges av 
intervjupersoner både från socialtjänsten och behandlingshem. 
 

Det är en del i en hel behandlingskedja … och jag tror att det blir enklare för 
klienten när man vet att det här kan jag förvänta mig när jag kommer hem, man 
släpper inte bara någon utan man har tagit reda på vad som finns innan klienten 
åker iväg … När man väl placerar någon ser man alltid till att det finns en 
fungerande eftervård, det är egentligen en förutsättning för att få placera … sen 
håller de ju inte alltid, det kan ju inte vi heller bestämma, utan det är ju utifrån 
klienten givetvis och så. 

 
Med en planering skapas en trygghet och förutsägbarhet till nytta för klienten. Trots detta 
menade någon intervjuperson vid ett behandlingshem att det inte alltid finns någon 
eftervårdsplan, men man tyckte ändå att det har hänt mycket de senaste åren. Någon 
intervjuperson uttryckte att externa placeringar på ett arbetskooperativ ger förtjänster just 
genom sin långsiktighet och det ger andra förutsättningar att arbeta vidare med 
sysselsättning, bostad och att skapa nya sammanhang. 
 
Vid något behandlingshem menade intervjupersonen att en noggrann planering kunde 
påverka förutsättningarna för positiva behandlingsresultat på hemmaplan. Denne ansåg 
också att det finns fler positiva resultat med en långsam och stegvis återanpassning till ett 
liv utan droger. En viktig faktor är att man låter det få ta tid. 
 

… kunskaperna kring hur viktigt det är att det får ta tid för klienten. Ibland kan 
det vara så att det finns förväntningar på att det efter en viss behandlingstid … så 
finns det stora förväntningar på att det ska kunna fungera, men där är det viktigt 
att betona att det tar tid.  

 
I eftervårdsarbetet ingår ett ökat egenansvar för klienten. Ett behandlingshem menade 
att det är viktigt att klienterna får så mycket kunskap så att de själva ser att de har ett 
eget ansvar. Med en växelvis utslussning ökas klientens eget ansvar dels genom att 
planera sina permissioner och hur denne ska använda tiden och dels genom att 
förbereda sig och planera hur klienten ska bemöta olika risksituationer. Inför 
utskrivning från ett behandlingshem menade någon intervjuperson att det också krävs 
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en noggrann och strukturerad planering. De som klarar sig bäst i eftervården är de 
som följer sina planeringar.  

Samverkan 
För att lyckas med en god eftervård som leder till ett positivt behandlingsresultat var 
intervjupersonerna eniga om att samverkan är viktig. De ansåg att det är viktigt att olika 
verksamheter samarbetar då det är många faktorer som påverkar klientens förändrings-
process. Samverkan kan ha olika betydelse i eftervårdsarbetet och den sker mellan 
professionellt yrkesverksamma och klienter, mellan olika verksamhetsområden, samt 
mellan klienten och övriga människor.  

Innebörden av begreppet samverkan 
Generellt sett kan samverkan ses på många olika sätt och ur olika perspektiv. Någon 
intervjuperson tryckte särskilt på att samverkan handlade om samarbete med klienten, att 
man som personal inte tar över och att personal och klient strävar åt samma håll. 
 

Samverkan så tänker jag just på att man jobbar ihop. För mig betyder det att man 
jobbar tillsammans framförallt med klienten, inte åt klienten utan man jobbar 
tillsammans med klienten. Samverkan är då att alla som är berörda och 
nödvändiga samverkar tillsammans i ärendet och att man inte drar åt olika håll 
eller håller olika planeringar, utan försöka göra det så enhetligt som möjligt.  

 
Samverkan för en annan intervjuperson handlade framförallt om kommunikation. 
 

… när samverkan fungerar, oavsett med vem det är, så tycker jag att det handlar 
om att man träffar människor som pratar ungefär samma språk, som förstår … 
Jag blir alldeles matt när jag ska börja samverka här uppe på något vis, med 
någon som inte förstår ett enda dugg av vad jag säger. Jag blir så trött… 

Betydelsen av samverkan 
De intervjuade ansåg att man måste samverka för allas skull, i första hand för klienternas 
skull men även för samhället i övrigt. Om alla hjälps åt så menade någon intervjuperson att 
det även med små medel går att få det att fungera ganska bra. Genom en samverkan kan de 
olika verksamheterna få en större bredd och ökade möjligheter att täcka upp klienters olika 
behov.  
 

Alltså vi har inte råd med det här att alla sitter utspridda, det funkar inte. Vi har 
fått lägga ner verksamheter för att det fattas medel, men går vi ihop och använder 
oss av de resurser vi har så kan det ju ändå bli ett rätt så bra smörgåsbord. 
 

Någon intervjuperson ansåg att det var viktigt att våga visa sina begränsningar inför 
andras ämnesområden och det handlar om att släppa på prestigen. Intervjupersonerna 
menade att samverkan är viktig för att nå positiva resultat och en förutsättning är att 
alla samverkanspartner ställer upp.   
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För att det ska bli bättre över huvud taget, en förändring för den personen, så 
kräver det att vi har möjlighet och att vi kan samverka. Det går inte att en sätter 
sig på tvären och inte tänker vara med i samverkan. Vilket mandat har man för att 
säga nej? 

Samverkan mellan klienten och socialtjänsten 
De intervjuade ansåg att det var viktigt att samverka med klienten och att klienterna måste 
känna delaktighet i de behandlingsinsatser det beslutas om. För att klienten ska bli delaktig 
gör denne tillsammans med socialsekreteraren studiebesök på behandlingshem och andra 
former av insatser. Studiebesöken kan vara ett sätt att skapa en trygghet för klienten då 
denne kan få en uppfattning om vad som väntar. 
 

Någonstans måste ju de också känna av lite och det gör man ju inför en placering 
så åker man på studiebesök, man kan läsa om något ställe som verkar jättebra. 
Det är viktigt att komma dit och känna att det känns okej också. Det är en sån sak 
som jag tycker är viktig också. Det är roligare att jobba så och känna att man 
jobbar tillsammans, det blir roligare både för mig och klienten faktiskt. 

 
Vid möten där flera samverkansparter ingår tycker de intervjuade att det bästa är om 
klienten deltar eftersom det berör dennes situation, det skapar förutsättningar att prata mer 
öppet. Finns inte klienten med är risken stor att de professionellt yrkesverksamma gömmer 
sig bakom sekretessen och pratar i generella fraser.  

Samverkan mellan socialtjänsten och andra verksamheter 
På behandlingshemmen upplevde personalen oftast en god samverkan med klienternas 
hemkommuner och de var måna om att ha en god dialog med socialtjänsten. Vid något 
behandlingshem strävade man efter en tät kontakt med klientens socialsekreterare, då dessa 
håller i trådarna på hemmaplan. Intervjupersonerna på behandlingshemmen var också 
angelägna om att upprätthålla en dialog med socialtjänsten under eftervården. 
Intervjupersonerna från socialtjänsten menade att finns det en samverkan mellan olika 
verksamheter, finns det också flera kompetenser som blir en tillgång i arbetet runt klienten 
och därmed kan dennes situation lättare förändras.  
 

Jag var riktigt taggad när jag åkte på en vårdplanering … efteråt kände jag att 
fasen vad bra den var … Man fick bara revidera … jag tror faktiskt att ser man 
vinsten i att nu gör vi vårt här, vad kan ni göra när det blir er tur? Jag tror inte 
det behöver vara ett så stort bekymmer egentligen. Men det är klart går man in 
med attityden, oavsett om det är vi eller de, att vi ska försöka mota över kostnader 
då är det hopplöst. Men om man sätter individen i fokus och försöker hålla den 
där och tittar på behovet, då är det inte särskilt svårt. Så länge han är sjuk och 
behöver vården via psykiatrin, då är det deras sak, men då det handlar om den 
sociala biten, då är det vår del. Svårare än så är det inte, tycker jag. 

 
Någon intervjuperson från behandlingshemssidan menade att det fanns mycket omtanke, 
erfarenheter och kunskap om betydelsen av eftervård hos socialtjänsten. Intervjupersonen 
säger också att där det har funnits en fungerande dialog och samverkan med socialtjänsten 
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under behandlingstiden, finns det förutsättningar att hemkommunen tar emot klienterna på 
ett bra sätt efter utskrivning. Brister kommunikationen mellan socialtjänsten och 
behandlingshemmet av någon anledning kan det skapa en otrygghet hos klienten, vilket kan 
leda till misslyckande. 
 

Och det är ju också väldigt viktigt att se, den här kontakten mellan remitent och 
behandlingshem är viktig för att inte klienten ska ha någonting att skylla på. 
Annars så säger kanske en klient så här ’Jaha, men min remitent bryr sig inte om 
mig och då kan ju jag gå ut och supa igen’. Det blir rätt lätt att skylla ifrån sig … 
man hittar en anledning att återgå till drogerna.  

 
I någon kommun hade man upparbetat en samverkan med det kommunala bostadsföretaget 
på orten. Genom tillgång till en boendekonsult som arbetade halvtid hos socialtjänsten och 
halvtid på det kommunala bostadsföretaget, hade socialtjänsten fått till en fungerande 
samverkan då bostadsfrågan ansågs utgöra en så viktig del för att komma igång med 
eftervårdsarbetet. En intervjuperson tog också upp att samverkan handlar om att både ge 
och ta. Intervjupersonen tyckte att man inte bara kan förvänta sig att andra ska ställa upp 
utan det är viktigt att ge något tillbaka också. 
 

Ge dem något tillbaka kanske, kanske möta upp med någonting också. Alltså som 
inger något slags förtroende att inte bara lämna över människor till andra som de 
får ta fullt ansvar för, utan vi kanske är med och känner att vi är lite delaktiga 
eller åtminstone intresserade, det är tufft för en hyresvärd.   

 
Intervjupersonerna uttryckte fördelarna med ASI1 (Addiction Severity Index) och dess 
betydelse för samverkan. Genom frågeformuläret har professionellt yrkesverksamma inom 
missbrukarvården fått ett gemensamt språk och detta har underlättat samverkan. Formuläret 
tydliggör också vilka andra samverkanspartner som kan bli aktuella i det enskilda fallet  

Informella kontakters betydelse i samverkan 
Inom socialtjänsten menade man att samverkan i eftervårdsarbetet underlättades av 
informella kontakter. Någon ansåg att det var dessa man hade störst glädje av i kontakten 
med andra verksamheter. Många gånger arbetar socialtjänsten för att försöka skapa en god 
samverkan mellan verksamheter och organisationer, utan att det målet uppnås. Detta 
menade någon intervjuperson berodde på att man inom socialtjänsten ibland arbetade med 
samverkansfrågan på fel nivå. 
 

… så blir det så att de informella kontakterna är ovärderliga …Jag tror att man 
sitter i ideliga gruppkonstellationer och ska prata om det här med samverkan och 
alltihop. Många gånger så är min upplevelse att det blir bara pappersprodukter. 

 

                                                 
1 ASI är en strukturerad utvärderings- och klientbedömningsmetod i form av ett frågeformulär som täcker in 
områdena fysisk och psykisk hälsa, arbete, kriminalitet, alkohol, narkotika och vård. Den svenska versionen 
av ASI utgavs av socialstyrelsen maj 2003 (Allgulander, 2005). 
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Klienten – samhället 
På samtliga intervjuställen var personalen angelägen om att försöka integrera klienterna i 
samhället och kontakter med frivilliga organisationer och stödgrupper så som AA 
(anonyma alkoholister), NA o.s.v uppmuntrades.  
 
Intervjupersonerna är eniga om samverkans betydelse, men svårigheter som kan förhindra 
en god samverkan kan vara att klienter har en dubbeldiagnos och verksamheter med olika 
huvudmän kan ha svårt att arbeta parallellt med varandra. Detta kan ibland leda till 
frustration och uppgivenhet hos socialsekreterarna. 
 

… psykiatrin som de inte är välkomna till … den kompetensen har ju inte vi … 
ibland känner man att vissa saker får man släppa, det är inget man kan göra 
någonting åt själv … Man försöker hitta vägar … ibland går det, ibland går det 
inte.   

Helhetssyn 
En behandlingsplanering görs i ett tidigt skede för att professionellt yrkesverksamma ska 
kunna få en helhetssyn av klientens hela situation där det också är viktigt att se vilka 
samverkanspartner som kan bli aktuella. På en förvaltning menade någon intervjuperson att 
det blir svårt att börja samarbeta med eftervården om inte samarbetet har lyckats att 
initieras tidigare. 
 

Jag tycker man gör ett arbete ihop, innan, under tiden och efter, och då blir det 
en helhet, ett flöde som gör att det ofta blir bättre 

 
Intervjupersonerna nämner ASI som ett utmärkt verktyg för att underlätta behandlings-
planeringen och att skapa en helhetsbild av klientens hela livssituation. Några 
intervjupersoner menade att i en vanlig utredning så fokuserar man mest på 
missbruksproblematiken, men med hjälp av ASI så täcker man upp ytterligare sex 
livsområden som kanske också behöver arbetas med. 
 

Alltså ibland kan ju missbruket få så jättestort utrymme, det finns ju ett annat liv 
också. Det här täcker ju i alla fall sju livsområden och de kanske vi inte skulle 
haft med annars. 

 
I syfte att underlätta för klienten i alla dennes kontakter med myndigheter och övriga 
verksamheter försöker socialtjänsten ha en samordnande funktion i de fall klienten så 
önskar. Nya former av samverkan i eftervården som kommer allt mer är familjerådslag och 
nätverksmöten, som kan bidrar till en helhetssyn av klientens samlade behov.  
 

Det är viktigt att se hela människan, med träffar skapas förutsättningar … 
 

… familjerådslag det tycker jag är väldigt vettigt. Då lägger man tillbaka 
ansvaret där det hör hemma och där finns ju den största kunskapen egentligen. 
Det är ju inte vi som har den, utan det är ju faktiskt familjen. 
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En intervjuperson tryckte särskilt på att det är viktigt med kunskap om missbruket. Det 
handlar om att ha klienten i fokus och att se kropp och själ som en helhet där många bitar 
ingår. Ett av de aktuella behandlingshemmen arbetar mycket med helhetssynen, där det 
sociala, fysiska, mentala, känslomässiga, viljemässiga och andliga inkluderades. I arbetet 
med de olika bitarna försöker man täcka upp behoven med adekvata resurser och arbetet 
utgår ifrån en multidisciplinär tanke där många olika yrkeserfarenheter ingår. Behandlings-
tanken är att titta på hela människans behov för att få ett helhetsperspektiv. Då det är 
många bitar att arbeta med är det viktigt att förstå att det måste få ta tid och samtliga 
intervjupersoner menade att eftervårdsarbetet inte kan ha någon begränsad tid. 
Intervjupersonerna menade att det skiljer sig från klient till klient och att man hela tiden 
måste se till varje persons individuella behov och låta det styra. 
 
För att uppnå ett positivt behandlingsresultat är det viktigt att det finns någon form av 
kanaler ut till det ”vanliga livet”.  Intervjupersonerna ansåg att detta var en av de svårare 
bitarna även om samarbetet mellan olika verksamheter fungerar relativt bra, men det ger 
ändå inte tillträde till det vanliga livet. Någon intervjuperson menade att det är samverkan 
med det verkliga livet som på något sätt är det avgörande för behandlingsresultatet på sikt. 
 

… i de bästa av världar skulle jag vilja att det vore så … Det är inte vi som har 
lön som ska vara den enda kontakten. Vet du att det finns människor som uppger 
oss som sina närmaste anhöriga när de kommer till sjukvården och sådant, då 
blir jag riktigt ledsen. Min arbetskamrat var på en begravning, det var hon och 
prästen. Alltså, det är så tomt så det är ju löjligt. Då tänker jag det här lite grann, 
uppnåendets värde, jag menar om jag gör en ansträngning, för det är det ju 
verkligen att bli nykter eller drogfri … och när man börjar där då tror jag att man 
vill nå dit … Men att man aldrig kommer längre än dit. Jag menar så rasar man 
kanske då och nästa gång, hur ska jag kunna motivera. Jag menar man vet ju att 
det hade inget värde att komma dit. Det var plågsamt och jobbigt. Man måste ju 
kunna få de här bitarna tillgodosedda på något sätt och vi räcker inte till, utan 
samhället måste också stå upp. 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att intervjupersonerna såg eftervården som en del i ett större 
behandlingssammanhang där de viktigaste bitarna var boende och sysselsättning. Hur de 
olika förvaltningarna valde att arbeta med eftervårdsinsatserna såg lite olika ut, vissa 
använde sig av sig av externa eftervårdsplaceringar medan andra valde hemma-
planslösningar. Av resultatet framkom det att det största problemet bestod i skapa nya 
relationer och tillhörigheter för klienterna att ingå i på fritiden. Intervjupersonerna menade 
också att samverkan mellan olika verksamheter och med klienten är betydelsefull, men de 
intervjuade upplevde att det förekom brister i samverkan och främst då med psykiatrin. 
Socialsekreterarna var väl medvetna om sina egna brister på samverkan med andra 
förvaltningar och verksamheter och menade att andra verksamheter kunde uppleva att 
socialtjänsten ibland gömde sig bakom sekretessen. Vidare så ansåg intervjupersonerna att 
de informella kontakterna var väsentliga och underlättade arbetet runt klienten. Studiens 
deltagare ansåg att en helhetssyn av klientens livssituation var av stor betydelse för att 
kunna sätta in adekvata insatser och nå ett positivt behandlingsresultat. För att uppnå ett 
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positivt behandlingsresultat menade intervjupersonerna att en långsiktig planering var 
avgörande. Till sin hjälp ansåg de professionellt yrkesverksamma att ASI var ett 
utomordentligt verktyg i behandlings- och planeringsarbetet dels för att skapa en helhetssyn 
av klientens livssituation och för att klienterna ska få de individuella insatser de behöver, 
men också som ett sätt att skapa ett gemensamt språk mellan olika verksamheter. 

Teoretisk problematisering 
I ett behandlingspedagogiskt perspektiv finns det ett antal teorier att utgå ifrån. I denna 
studie har vi utgått från KASAM, systemteori och Prochaska, Norcross och DiClementes 
förändringsmodell.  
 
Ett behandlingsresultat kan vara beroende av vilket KASAM en klient upplever sig ha i 
behandlingen och eftervården. Någon intervjuperson uttrycker det som att man kan ha 
allting skräddarsytt för klienten och enligt teorin borde det fungera men så blir inte alltid 
fallet. Likaså kan det råda ett motsatt förhållande där det inte finns någon väl genomtänkt 
eftervårdsplanering men ändå leder det till ett lyckat behandlingsresultat. Vad som avgör 
hur det går för klienten skulle kunna förklaras med KASAM och vilken känsla klienten har 
av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin situation. I resultatet framgår också 
för att få en fungerande eftervård som kan leda till ett positivt behandlingsresultat var 
samtliga intervjupersoner eniga om att man måste arbeta tillsammans med klienten. Detta 
gäller såväl i all behandlingsplanering som i det praktiska utförandet av det planerade 
eftervårdsarbetet t.ex. genom att göra studiebesök på behandlingshem och andra 
verksamheter. Intervjupersonerna menade också att klienten bör delta i möten som berör 
denne, vilket kan leda till ett ökat KASAM. Likaså påtalade intervjupersonerna vikten av 
att erbjuda klienterna nya sysselsättningar och gemenskaper att delta i för att skapa 
meningsfullhet för klienten i det nya livet. Med hjälp av en tidig behandlingsplanering får 
både personal och klient en övergripande inblick i hur eftervården ska se ut, vilket skapar 
en trygghet och förutsägbarhet till nytta för klienten. Samma förutsättningar försöker man 
skapa på behandlingshemmen inför utskrivningar genom en noggrann och strukturerad 
planering. Detta skapar förutsättningar för känsla av sammanhang, KASAM, hos klienten.  
 
Intervjupersonerna såg ASI som ett utmärkt verktyg i behandlings- och planeringsarbetet 
inom missbrukarvården, men också som ett verktyg som gav ett gemensamt språk och som 
underlättade samverkan mellan olika verksamheter. När det gällde samverkan menade 
intervjupersonerna att detta var något man ständigt arbetade med för att förbättra, men 
ibland kände intervjupersonerna att man arbetade med det på fel nivå. Detta kan leda till att 
personal inte upplever begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet d.v.s. KASAM när 
det gäller samverkansfrågor. Har inte personalen en känsla av sammanhang finns inte 
heller förutsättningar att förmedla detta till klienterna. 
 
Då man planerar behandling och eftervård så menade intervjupersonerna att det är viktigt 
att inte se missbrukare som en homogen grupp och att man som behandlare aldrig kan 
generalisera behoven av insatser. Intervjupersonerna menade att eftervårdsinsatserna kan se 
väldigt olika ut mellan klienterna och det är högst individuellt hur behoven kan se ut, vilket 
avgörs av klientens livssituation. Detta resultat överensstämmer med ett systemteoretiskt 
synsätt som menar att man måste bort från egenskapstänkandet när det gäller människor. 
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De intervjuade ansåg att eftervårdsinsatserna kan behövas under en lång tid och i vissa fall 
kan behoven vara livslånga. Det är också viktigt med ett stort variationsutrymme som ger 
fler valmöjligheter och alternativ i behandling för att hitta nya vägar för klienterna att 
förändra sin situation. Detta görs enligt intervjupersonerna genom att skapa en mångfald av 
olika insatser att erbjuda klienten. Samverkan är i det avseendet av stor betydelse då det 
skapar just ökade möjligheter att erbjuda olika former av relevanta insatser, och även bidrar 
till ett förbättrat nätverk i vissa fall. Även små förändringar kan vara betydelsefulla ur ett 
systemteoretiskt synsätt, då detta kan generera positiva förändringar inom andra system. 
Enligt resultatet är det inte alltid realistiskt att förvänta sig total nykterhet eller drogfrihet. 
Någon intervjuperson menade att det lilla kan vara gott nog som förändring i vissa fall.  
 
Både litteraturen och intervjupersonerna som ingått i studien menar att eftervården till stor 
del handlar om boende och sysselsättning. En sysselsättning kan leda till att klienten hittar 
ett nytt sammanhang att ingå i, vilket kan skapa en känsla av tillhörighet. I någon kommun 
såg socialtjänsten möjligheten att bryta gamla livsmönster genom att använda sig av 
externa placeringar på ett arbetskooperativ i eftervården, i syfte att erbjuda nya tillfällen att 
skapa relationer, tillhörighet och nya kontexter. Detta stämmer väl överens med 
systemteorin och dess tankar att ingå i olika system, likväl som med Prochaskas et al. 
(1994) tankar om att klienten i förändringsprocessen kan behöva komma ifrån sitt gamla 
sammanhang. I andra kommuner ansåg socialtjänsten inte detta som någon adekvat lösning 
för att bryta invanda livsmönster, utan eftervårdsarbetet löstes på hemmaplan.  
 
Intervjupersonerna menade att en god relation till klienten är grundläggande för att kunna 
skapa gynnsamma förhållanden i eftervårdsarbetet. Har de professionellt yrkesverksamma 
lyckats bygga upp en bärande relation till klienten, kan detta ur ett systemteoretiskt synsätt 
ses som något som genererar positiva effekter på andra livsområden hos klienten. 
Prochaska et al. (1994) menar att bärande relationer är viktiga i förändringsprocessen och 
att det också är av betydelse att komma ifrån de gamla kontextuella sammanhangen. Här 
kan den sysselsättning socialsekreteraren har att erbjuda spela stor roll. Men enligt 
resultatet framkom att fritiden, som ofta är tom, är det största problemet för klienterna och 
innebär en isolering för många. Detta kan försvåra en positiv förändringsprocess och kan 
leda till att klienten faller tillbaka i gamla beteendemönster. Inom socialtjänsten försöker de 
möta upp detta med olika evenemang kvällstid t.ex. som att gå till simhallen, göra 
restaurangbesök och olika kvällskurser. Samtidigt menar några intervjupersoner att det blir 
en arrangerad lösning som inte skapar tillträde till det ”vanliga livet” på samma villkor som 
för oss andra.  
  
Någon intervjuperson menade att det är viktigt att klienten får så mycket kunskap om sitt 
missbruk så att de inser att de har ett eget ansvar i behandlingsprocessen. Detta sker på 
flera sätt bl.a. genom att planera och strukturera upp sin tid, det kan också gälla planering 
av permissioner och hur man ska hantera olika risksituationer. Med sysselsättning, 
fritidsaktiviteter och den kunskap som yrkesverksamma kan ge, kan klienten få en ökad 
stimuluskontroll som Prochsaka et al. (1994) menar är viktig för att bryta gamla invanda 
mönster och beteende.  
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Vidare så är det enligt systemteorin av betydelse hur ett problem definieras. Genom språket 
kan kategorier och etiketter bildas och utifrån detta skapas antingen möjligheter eller 
hinder. För att få en väl fungerande eftervård krävs samverkan mellan olika aktörer och där 
menar intervjupersonerna att språket och dialogen är viktig. Saknas en god kommunikation 
mellan berörda parter kan det leda till att klienten upplever en otrygghet och detta kan vara 
ogynnsamt för klientens förståelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 
eftervårdsarbetet, d.v.s KASAM. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi valde en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats då vi ansåg att det passade bäst 
för vårt syfte och våra frågeställningar i den här studien. Med hjälp av de intervjuer vi 
gjorde kunde vi ta del av intervjupersonernas uppfattningar och deras erfarenhetsbaserade 
kunskap.  
 
En missräkning under intervjuerna blev att en intervjuperson inte ville delta om vi gjorde 
bandupptagning. Vi gjorde då övervägandet att den erfarenhet intervjupersonen hade var 
viktig för vårt arbete och bestämde oss för att genomföra intervjun ändå och istället försöka 
föra så fylliga anteckningar som möjligt. Denna intervjuperson hade mycket värdefull 
erfarenhet att dela med sig av, men då vi inte hade möjlighet att göra heltäckande 
anteckningar blev vi till viss del begränsade av denna intervju i vår resultatredovisning. En 
bandad och transkriberad intervju hade gett helt andra möjligheter för analys och tolkning 
och dessutom bidragit med ett fylligare material. 
 
Vid våra intervjutillfällen började vi med att förhöra oss om att brev och missiv hade 
kommit fram och om intervjupersonerna hade tagit del av dess innehåll. Därefter frågade vi 
muntligt om vi hade intervjupersonernas informerade samtycke till medverkan i studien. 
Detta missade vi dock vid ett tillfälle då mötet var tidspressat, men det framkom ändå att 
intervjupersonen hade tagit del av utskicket.   
 
I vårt arbete har vi använt oss av halvstrukturerade/semistrukturerade intervjuer. Under den 
första intervjun höll vi oss till den utarbetade intervjuguiden vi hade och vi höll den 
halvstrukturerad som planerat, detta för det stöd den gav oss som ovana intervjuare. Inför 
övriga intervjuer omarbetade vi intervjuguiden till en mer öppen form, där vi lämnade ett 
större utrymme för intervjupersonerna. Tanken var att det skulle ge oss ett mer uttömmande 
material. I efterhand kan vi konstatera att den något mer strukturerade intervjuformen gav 
oss ett material som var minst lika användbart. De mer ostrukturerade intervjuerna gav 
mycket material, men det gav inte mer material som var användbart för vår studie.  

Resultatdiskussion 
Vi har valt att undersöka professionellt yrkesverksammas syn på eftervård, samverkan och 
en helhetssyn av klienten och dennes förutsättningar och behov av insatser efter 
institutionsbehandling för att bibehålla ett positivt behandlingsresultat. Vår uppfattning 
innan vi gjorde vår studie var att det ofta verkade som att socialtjänsten sökte kortsiktiga 
lösningar genom institutionsplaceringar. Vi ansåg att det var högst relevant att ta reda på 
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hur socialtjänsten arbetade med klienten efter en institutionsbehandling, då vi enligt 
litteraturen och de debatter som har förts kring missbrukarvården hade fått uppfattningen 
att det förekom stora brister i eftervårdsarbetet. Vi kan i efterhand konstatera att de 
antagande vi gjorde innan studien kring kortsiktiga lösningar utan vidare planering inte alls 
motsvarar den verklighet vi fann, då studiens deltagare var noga med och väl medveten om 
planeringens centrala betydelse i behandlings- och eftervårdsarbetet. Däremot bekräftades 
våra tankar då det gällde brister i samverkan inom olika verksamhetsområden, vilket kan 
motverkar ett positivt behandlingsresultat.  
 
När det gäller våra tankar kring eventuella skillnader mellan professionellt 
yrkesverksamma inom socialtjänsten och behandlingshem och deras syn på eftervård, 
samverkan och helhetssyn kan vi konstatera att de inte var speciellt stora. Som vi tolkar 
resultatet är intervjupersonerna eniga om eftervårdsinsatsernas betydelse för ett positivt 
behandlingsresultat, men hur studiens deltagare vill lösa eftervården ser lite olika ut mellan 
behandlingshem och socialförvaltningar, men även mellan de olika socialförvaltningarna 
som ingått i studien. Något behandlingshem menar att det många gånger vore önskvärt med 
förlängd behandling, vilket de anser skulle öka förutsättningarna för en bättre eftervård. 
Här önskade intervjupersonen att socialsekreterarna som känner klienterna bäst skulle ha en 
större befogenhet att fatta beslut om detta och inte som nu att det ska tas beslut om det i 
socialnämnden. Som vi uppfattar det var inte skillnaden på synen i eftervårdsarbetet mellan 
socialförvaltningarna och behandlingshemmen särskilt stor, däremot noterade vi något 
förvånat en större skillnad mellan de olika socialförvaltningarnas lösningar i 
eftervårdsarbetet. Några av de socialförvaltningar som deltog i studien var jämförbara 
storleksmässigt vad det gäller antalet innevånare i kommunen, men här kunde vi se 
skillnader i hur man tänkte kring eftervårdsinsatser. I en av kommunerna gjorde man 
externa eftervårdsplaceringar, medan man i den andra endast erbjöd hemmaplanslösningar i 
eftervårdsarbetet.  

Begreppet eftervård 
Enligt nationalencyklopedins ordbok (1995) definieras eftervård som ”vård i efterhand”. 
Professionellt yrkesverksamma menar att eftervården är det som kommer efter en 
institutionsbehandling och de ser eftervården som en del i ett större behandlings-
sammanhang. De intervjuade menar att eftervården handlar om hur det ska se ut efteråt när 
klienten kommer hem och att det är en central fråga. Socialtjänsten framhåller boende och 
sysselsättning som de viktigaste bitarna i eftervårdsarbetet, samtidigt som man säger att det 
är grundförutsättningar för att kunna arbeta med eftervården. Det vi kan ställa oss frågande 
inför är var kommer vården i eftervården in? Vi ser att socialtjänsten uppfyller kraven på 
boende och sysselsättning som lagen tar upp, men som vi ser eftervårdsarbetet så handlar 
det också om ett förändringsarbete som går utöver boende och sysselsättning. Detta var 
något de intervjuade på de olika förvaltningarna inte pratade så mycket om. 

Betydelsefulla eftervårdsinsatser för ett positivt behandlingsresultat  
Enligt SOU (2004:3) är de starkaste faktorerna för en fortsatt positiv utveckling efter 
vårdinsatserna att klienten fortsätter med eftervård eller frivilliga stödgrupper. Resultatet i 
vår studie visar att samtliga intervjuade är eniga om eftervårdsinsatsernas betydelse och att 
det är i eftervården det tyngsta arbetet utförs, det är där den förändrade livssituationen ska 
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befästas. Blomqvist (1999) hävdar att hjälpinsatserna ska utgå från klientens förutsättningar 
och föreställningar och inte från några generella antagande om alkoholmissbruk och 
alkoholmissbrukare. Hjälpen måste vara individanpassad och utgå från klientens sociala 
och personliga resurser och att de professionellt yrkesverksamma ser till var i förändrings-
processen klienten befinner sig. Några intervjupersoner menar att det är av betydelse vilket 
ingångsläge och vilka förväntningar man har på klienten. De intervjuade var även måna om 
att påtala vikten av individuellt anpassade insatser. Detta stämmer överens med de tankar vi 
har när det gäller att se till varje person och inte generalisera klienterna som en homogen 
grupp med samma förutsättningar och behov av insatser. Vi tycker att man ska ha 
förväntningar på klienten men de måste stå i proportion till de personliga förutsättningarna.  
 
I sin lägebeskrivning tar Bergström et al. (2005) upp att missbrukarvården har genomgått 
stora förändringar de senaste tio åren. Författarna konstaterar att allt färre behandlingar sker 
inom institutionsvård och detta har medfört att allt fler insatser sker inom öppenvården. Av 
resultatet framkom det hur intervjupersonerna i studien har valt att lösa eftervårdsinsatserna 
ser olika ut mellan socialförvaltningarna och behandlingshemmen, men också mellan de 
olika socialförvaltningarna. I någon kommun använder de sig bl.a. av extern placering när 
det gäller eftervården. På andra socialförvaltningar menar man att ett restriktivt användande 
av institutionsbehandlingar och externa eftervårdsplaceringar medför att missbrukarvården 
får ökade ekonomiska resurser på hemmaplan. Genom detta anser man att socialtjänsten i 
det stora hela kan erbjuda de insatser som krävs för ett bra eftervårdsarbete. Melin och 
Näsholm (1998) menar att den allt mer utvecklade öppenvården har varit positiv. De tycker 
att en betydande del av missbrukarvården kan och bör ske inom öppenvården. Författarna 
ser vinster med behandlingen på hemmaplan då den kan fortsätta över en längre tidsperiod. 
Andra fördelar de belyser är att klienten kan upprätthålla sina kontakter i sin hemmiljö och 
att de finns kvar i sitt naturliga nätverk. Detta ser vi som motsägelsefullt med tanke på att 
Prochaska et al. (1994) tar upp att det är viktigt att bryta gamla invanda mönster och 
komma ifrån problematiska stimuli som kan reduceras avsevärt genom ett miljöombyte. 
Författarna menar att mycket handlar om att fylla sin vardag med nya aktiviteter och nya 
kontextuella sammanhang då detta ses som viktiga verktyg i förändringsprocessen. Det vi 
funderar över är om det i alla lägen räcker med öppenvårdsinsatser och då framförallt när 
det gäller dem med ett tyngre missbruk. En tanke hos oss är om socialtjänsten stirrar sig 
blind på de ekonomiska besparingarna som öppenvården ger och bara vill se förtjänsterna 
med den och blundar för dess nackdelar. 
 
För att uppnå/bibehålla ett positivt behandlingsresultat tycker intervjupersoner på 
behandlingshemmen att det är fördelaktigt om man kan förlägga en del av eftervården på 
en successiv utslussning mellan behandlingshem och hemmaplan. Det kan vi se förtjänster 
med, då tryggheten som klienten kan uppleva på behandlingshemmet finns kvar och inte 
abrupt bryts av. På något behandlingshem menar intervjupersonen att det är ett tillfälle för 
klienten att prova på livet på hemmaplan, med alla de tuffa utmaningar som det innebär och 
samtidigt ha kvar möjligheten att få stöttning och arbeta vidare med det som upplevs som 
svårt på behandlingshemmen.  
 
I resultatet tar intervjupersonerna upp att boende och sysselsättning är viktiga bitar och 
grundläggande förutsättningar för att över huvud taget kunna arbeta med eftervård. 
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Yohanes et al. (2002:4) belyser i sin studie ett samband mellan klienters olika utgångsläge 
och menar att de som har en egen bostad eller kontakt med en engagerad socialhandläggare 
också har en planerad eftervård. De som varken har bostad eller någon kontakt med 
socialtjänsten har heller ingen planerad eftervård. Boendet är en stor fråga i eftervårds-
arbetet och man försöker inom de olika socialförvaltningarna som ingick i studien att 
tillgodose detta t.ex  genom tillsynslägenheter eller andrahandskontrakt. De olika 
boendeformerna ställer olika krav på klienterna, men i de flesta fall innebär det krav på 
drogfrihet. Vi anser att det är rimligt att ställa krav men samtidigt inser vi att detta kan 
skapa problem. Det vi ställer oss frågande inför är hur socialtjänsten går tillväga med de 
klienter som inte klarar att leva upp till kraven på drogfrihet. Med detta synsätt ser vi en 
risk med att vissa klienter ställs utanför och vi undrar hur socialtjänsten uppfyller sina 
skyldigheter i de fallen. Lagen säger att socialtjänsten aktivt ska sörja för att den enskilde 
får den vård och hjälp som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. 
 
Resultatet visar också att relationer och tillhörigheter är viktiga komponenter för ett positivt 
behandlingsresultat. Att hitta sammanhang som leder till nya relationer och tillhörigheter 
ansåg någon som en av de svåraste bitarna att lösa. Ja, det jag kan känna är att det är vårt 
rekonstruerade liv de får leva. Det är ju det vi som myndigheter har lyckats bygga upp på 
något sätt… Som vi ser det är det ett mycket svårt problem och det finns ingen enkel 
lösning, samtidigt är vi övertygade om att en attitydförändring i samhället från gemene man 
skulle underlätta dessa svårigheter. Uppnåendets värde som en intervjuperson benämnde 
målet har ett pris för klienten och det är fullt förståeligt om klienten ger upp när denne ändå 
inte får tillträde till det ”vanliga” livet. En del av problematiken som vi upplever det är att 
många människor är i allmänhet trångsynta och dömande. Många människor stänger hellre 
ute personer med avvikande beteende än att låta dem ta del av ”vår” värld. Detta för våra 
tankar till att man måste skapa någon form av broar mellan människors olika världar. Den 
artificiella världen, som någon intervjuperson menar har skapats av ”dem med lön” och 
som därmed inte leder till det riktiga livet, anser vi har stor betydelse för många klienter 
och är något vi inte kan bortse ifrån. Vi menar att för många klienter inom eftervården 
kanske det inte handlar om rehabilitering utan snarare habilitering och för dem fyller den 
artificiella världen en viktig funktion. Vi anser att professionellt yrkesverksammas 
värderingar och uppfattningar om vad som är ett bra liv inte kan vara någon måttstock på 
vad som är ett värdigt liv för klienter att leva.  
 
Blomqvist (1999) hävdar i sin rapport att behandling för människor med alkoholproblem 
bör vara under en längre period och inte tidsbegränsad. Enligt Duroys et al. (2003) 
undersökning är långsiktighet och kontinuitet i behandlingssammanhang av betydelse för 
ett positivt behandlingsresultat. Detta försöker de intervjuade i sina verksamheter leva upp 
till genom en tidig och långsiktig planering av både behandling och eftervård, det här 
arbetssättet ökar förutsättningarna för en väl genomtänkt eftervård. I resultatet kom det 
fram att intervjupersonerna har förståelse för och insikt om att det måste få ta tid med 
eftervårdsarbetet. Detta talar emot den litteratur som ingår i studien samt våra ursprungliga 
tankar kring socialtjänstens vårdinsatser inom missbrukarvården, då vi trodde att 
institutionsplaceringar var kortsiktiga lösningar utan någon särskilt välplanerad uppföljning 
i eftervård. 
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Begreppet samverkan 
Nationalencyklopedins ordbok (1995) beskriver samverkan som ett ”gemensamt handlande 
för visst syfte”. Samtliga intervjupersoner i studien anser att samverkan är viktig i 
eftervårdsarbetet. Vad studiens deltagare lägger för innebörd i begreppet ser lite olika ut. 
Någon menar att det främst handlar om att man jobbar ihop, framförallt tillsammans med 
klienten och inte åt klienten och att alla berörda parter bör samverka mot ett gemensamt 
mål. Samverkan för någon annan handlar om kommunikation, att man talar samma språk. 
Samtidigt uttrycker intervjupersonen en frustration och uppgivenhet när inte detta uppnås. 
Vår tanke kring detta är om inte samverkan handlar om att de människor som arbetar inom 
de olika verksamheterna måste vara beredda på att försöka ta varandras perspektiv. Som 
professionellt yrkesverksam kan man inte alltid förvänta sig att andra verksamheters 
personal ska förstå, utan att det handlar mycket om att kunna förmedla och dela med sig av 
de egna kunskaperna, likväl som man måste vara lyhörd för andra professioners kunnighet. 
Samverkan handlar enligt någon intervjuperson om att både ge och ta och att man inte bara 
kan förvänta sig att andra ska ge.  

Samverkans betydelse för ett positivt behandlingsresultat 
Enligt studiens litteratur och resultatredovisning framkommer det att samverkan är viktig i 
eftervårdsarbetet och ska klientens situation kunna förändras så krävs det att alla 
nödvändiga parter är beredda att ställa upp. Bergström et al. (2005) understryker att 
samverkan är viktigt för en bra eftervård och god rehabilitering. Som vi ser det är det A och 
O att det finns en samverkan, framförallt med klienten, men även med andra verksamheter. 
Intervjupersonerna är måna om att få en god samverkan med klienten och detta kommer till 
uttryck på olika sätt. Som vi tolkar intervjupersonerna så tycks vissa vara mer inställda på 
att jobba med klienten, medan andra är mer inställda på att hjälpa klienten, men samtidigt 
menar samtliga intervjupersoner att de har klienten i fokus. Att arbeta tillsammans med 
klienten är som vi ser det ett sätt att skapa en delaktighet/meningsfullhet, som vi menar kan 
leda till ett ökat KASAM. Arbetar professionellt yrkesverksamma istället åt klienten tror vi 
att dennes delaktighet i förändringsarbetet minskar, vilket kan leda till att denne upplever 
sig stå utanför händelseförloppet.  
 
Intervjupersonerna från behandlingshemmen menar att där det funnits en fungerande dialog 
och samverkan med socialtjänsten under behandlingstiden är förutsättningarna goda för att 
hemkommunen tar emot klienterna på ett bra sätt efter avslutad behandling. På 
socialförvaltningarna anser de intervjuade att en samverkan mellan olika verksamheter 
medför en ökad tillgång till fler kompetenser i arbetet runt klienten och socialsekreterarna 
är i det stora hela tillfreds med den samverkan som finns. Men när det gäller samverkan 
med den traditionella psykiatrin är samtliga socialförvaltningar eniga om att samverkan 
fungerar mycket dåligt. Dessa verksamheter, med olika huvudmän, tycks ha svårt att arbeta 
parallellt med varandra, framförallt med de klienter som har en dubbeldiagnos. Enligt 
socialtjänsten finns det en önskan om en ökad samverkan med psykiatrin då de själva 
saknar den kompetensen, men socialtjänsten menar att det är svårt då psykiatrin anser att 
missbruksproblematiken måste lösas innan arbetet med den psykiska ohälsan kan påbörjas. 
Resultat blir att dessa klienter inte platsar någonstans, men problemet kvarstår och 
dessutom så menar man vid någon socialförvaltning att problemet förmodligen kommer att 
bli ännu större i framtiden, både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Detta belyses också i 
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litteraturen, där det påtalas att det ofta handlar om en sammansatt problematik och där 
klienten kan vara känd såväl inom socialtjänsten för sitt missbruk som inom psykiatrin för 
psykisk ohälsa, likväl sker oftast ingen integrerad samordning mellan huvudmännen (SOU, 
2004:3; Lennéer Axelson & Thylefors, 2002). Inom de olika socialförvaltningarna försöker 
man hitta lösningar, men någon menar att ekonomin och brist på intresse för 
missbruksproblematiken utgjorde stora hinder för en fungerande samverkan. Vi anser att 
detta är ett problem som ansvariga inte kan blunda inför då det är människor som är i behov 
av vård och hjälp som blir lidande i slutänden. 
 
På de socialförvaltningar som ingår i studien finns en medvetenhet om betydelsen av att 
hitta nya samverkansformer och samverkansparter och i någon kommun förekom 
samarbete med angränsande småkommuner för att kunna erbjuda ett bredare utbud av 
eftervårdsinsatser. De hade också idéer om att utveckla nya samverkansformer t.ex. med 
kyrkan, men bristen på traditionen ansågs utgöra ett hinder. Vi kan se att förändringar 
kräver sitt på alla nivåer. För att en utveckling ska ske behöver man tänka i nya banor och 
kanske är det en dålig ursäkt att brist på traditioner skulle utgöra ett hinder för en ökad 
samverkan. Samverkan är viktig för att uppnå resultat, men socialsekreterarna som har 
deltagit i studien är medvetna om och självkritiska till sin egen brist på samverkan 
gentemot andra samverkansparter både inom och utanför den egna organisationen. Något 
de intervjuade såg som betydelsefullt var de informella kontakternas betydelse för 
samverkan och de menar att eftervårdsarbetet underlättas betydligt med dessa kontakter. Vi 
kan se att de informella kontakterna är viktiga, men vi anser att de formella kontakterna 
måste utgöra basen för en samverkan. Om samverkan till största delen bygger på informella 
kontakter skapas situationer med olika förutsättningar för klienten och vi menar att 
behandlingsinsatserna för en klient inte får avgöras av vilka informella kontakter dennes 
socialhandläggare har. Vidare tog socialsekreterarna upp att de många gånger arbetar för att 
försöka skapa en god samverkan mellan verksamheter och organisationer utan att lyckas. 
Detta menar någon beror på att arbetet med det sker på fel nivå och att det bara leder till en 
pappersprodukt utan att målet med ökad samverkan uppnås. Istället för att samverka och 
skapa en helhetssyn över klientens samlade behov blir det lätt att man delar upp sina 
insatser i tårtbitar och adderar dem till varandra. Det här anser vi stämmer väl överens med 
det Boklund (1994) tar upp i sin studie om att socialtjänstens insatser adderas till varandra 
istället för att se klientens behov ur ett helhetsperspektiv. 

Helhetssynens betydelse för ett positivt behandlingsresultat 
För att få en så klar bild av klientens samlade behov och förutsättningar som möjligt är en 
behandlingsplanering i ett tidigt skede viktig. Man kan aldrig få en fullständig helhetsbild 
av en annan människas liv, men intervjupersonerna nämner ASI som ett utmärkt verktyg 
för att skapa en övergripande helhetsbild av klientens livssituation. Detta underlättar i en 
behandlingsplanering. Någon menar att det i en vanlig utredning oftast fokuseras på 
klientens missbruksproblematik och där övriga livsområden, där det också kan finnas 
problem, ofta förbises. Enligt Natur och kulturs psykologilexikon (2005) definieras 
helhetssyn som en ”ideologisk term för kravet att man bör se till meningsfulla helheter och 
enheter, inte stirra sig blind på detaljerna”.  
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Vid något behandlingshem menar intervjupersonen att det är viktigt att se kropp och själ 
som en helhet och att det är betydelsefullt att se till människans samtliga behov för att få ett 
helhetsperspektiv. Ska professionellt yrkesverksamma se till människans hela livssituation 
anser vi att nätverksmöte och/eller familjerådslag är utmärkta redskap för att skapa en 
helhetssyn som är fördelaktig i förändringsarbetet. Socialtjänsten säger att de i viss mån 
använder sig av detta och de menar att detta har genererat i positiva resultat. Vi ser 
förtjänster med detta arbetssätt, men vi ställer oss frågan varför inte detta arbetssätt 
används oftare, beror det på bristande rutiner eller anser man att klientgruppen saknar 
nätverk att bygga vidare på? Ur ett systemteoretiskt synsätt kan förändringar i ett system 
t.ex. familjen, påverka och skapa effekter även inom andra system. Vi ställer oss också 
frågan, hur kan en helhetsbild skapas utan att involvera klientens nätverk?  

Behandlingspedagogiska implikationer  
Studien visar enhälligt på att eftervården har stor betydelse för ett positivt 
behandlingsresultat och att samverkan och en helhetssyn av klientens samlade behov är 
viktiga delar i detta, men intervjupersonerna ser att det finns brister i eftervården och 
samverkan. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att arbeta vidare med att 
skapa nya arbetsformer som främjar eftervården, samverkan och helhetssynen. 
Professionellt yrkesverksamma menar att institutionsvården är en primär insats där det 
handlar om att gå in och bryta ett pågående missbruk, men enligt både litteratur och 
intervjupersoner är eftervården det viktigaste då det är där det nya ska befästas. 
Intervjupersonerna menar att man kan ha en aldrig så väl planerad behandling, men 
fungerar inte eftervården faller allt. 

Framtida studier 
Då denna studie har påvisat brister som finns inom samverkan, skulle det vara intressant att 
titta vidare på nya arbetsformer för samverkan och då framförallt med psykiatrin där 
bristerna upplevs som störst att överbrygga. Vi anser att det här är ett område som måste 
utvecklas och studeras vidare, då det finns förtjänster både för människan och samhället att 
hämta. Studien har också väckt tankar hos oss vad det gäller möjligheter att skapa broar 
mellan det ”vanliga livet” och missbrukaren och är det möjligt att få gemene man att 
engagera sig? Det skulle också vara intressant att titta vidare på matchningens betydelse i 
förändringsprocessen, då intervjupersonerna menar att det är viktigt att sätta in rätt insats 
till rätt klient vid rätt tidpunkt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide l 
 
• Vilka är dina/era huvudsakliga arbetsuppgifter? Befattning? 
 
• Hur lång arbetslivserfarenhet har du/ni inom missbrukarvården? 
 
• Har du/ni tidigare arbetslivserfarenheter vid andra enheter eller organisationer inom 

missbrukarvården?  
• Om ja, har du/ni i så fall nytta av den nu i arbetet med eftervård och samverkan? 

 
 
TEMA – EFTERVÅRD 
 
• Vad lägger du/ni för innebörd i begreppet eftervård? 
 
• Ser du/ni eftervården som en del i ett behandlingssammanhang eller ser du/ni på den 

som en separat del av behandlingen? 
 
• Hur ser du/ni på betydelsen av eftervårdsinsatser för att bibehålla ett positivt 

behandlingsresultat?  
 
• Finns det alltid en eftervårdsplan? 

• När utformas den? 
 
• Vilka faktorer påverkar utformningen av eftervården inom er verksamhet? (Resurser 

– personal/ekonomi, individuella faktorer, tid etc.)  
 
 
TEMA – SAMVERKAN  
 
• Vad innebär begreppet samverkan i eftervårdsarbetet för dig/er? 
 
• Arbetar du/ni för att uppnå en fungerande samverkan mellan olika verksamheter och 

organisationer? 
 
• Har informella kontakter mellan organisationer och olika verksamheter någon 

betydelse för att skapa en samverkan?  
 
• Är uppdragen mellan olika verksamheter tydliga och avgränsade? 

• Påverkas samverkan av att det finns olika huvudmän?  
 
• Finns det hinder som försvårar samverkan mellan olika verksamheter inför och/eller 

under eftervården? I så fall vilka? 
 
 



 2(2)

 
 
TEMA - HELHETSSYN 
 
• Har helhetssynen någon betydelse för en god eftervård och ett positivt 

behandlingsresultat? 
 
• Arbetar du/ni aktivt för att skapa ett helhetsperspektiv över klientens samlade behov 

av insatser?  
 
 
• Motsvarar verkligheten dina/era önskemål när det gäller samverkan och eftervården 

för att uppnå ett positivt behandlingsresultat? 
 
• Är det något som du/ni känner att du/ni vill tillägga då det gäller eftervård, samverkan 

eller helhetstänkande som vi inte har berört. 
 



 

Bilaga 3 

Angående förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

Växjö 060202 
 

Hej! 
 
Efter överenskommelsen via telefon angående intervju, kommer här lite information 
kring oss och den C-uppsats vi planerar att skriva. 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet ’Pedagogik med inriktning 
mot ungdoms- och missbrukarvård’ 120 p vid Växjö universitet. 
 
I den C-uppsats vi har påbörjat vill vi undersöka hur professionellt yrkesverksamma inom 
missbrukarvården ser på eftervården och samverkans betydelse efter en 
institutionsbehandling, till nytta för ett positivt behandlingsresultat.  
 
När det gäller detta anser vi att din kunskap/erfarenhet kommer att bli mycket intressant 
för oss att få ta del av. 
 
Som planerat efter telefonöverenskommelse kommer vi för en intervju 8/2 2006, 
kl:13.00. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete. 
Kursansvarig och examinator, som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen. Detta kan 
ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

 ..................................................................   
Annelie Johansson    tel: XXXX - XXXXXX 

 
 .................................................................. 

Viktoria Gustafsson     tel: XXXX- XXXXXX 
 
 
 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck, universitetsadjunkt 
Tel: XXXX – XXXXXX 
 
Examinator: Gill Croona, Fil.Dr 
Tel: XXXX – XXXXXX 
 
Kursansvarig: Gill Croona, Fil.Dr 
Tel: XXXX – XXXXXX 



 

Bilaga 4 

Missiv till deltagare i studien ’Eftervård och samverkan’ 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 
är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i 
vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 
längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 
du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 
deltagande i studien.  
 
Konfidentialiteskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att förstå att det är just 
du som deltagit i studien och delgivit oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 
är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter, då det är dem vi 
intresserar oss för. 

 
 ..................................................................   

Annelie Johansson      tel: XXXX - XXXXX 
 

 .................................................................. 
Viktoria Gustafsson     tel: XXXX - XXXXX 

 
 
 

 
Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck, universitetsadjunkt 
Tel: XXXX - XXXXXX 
 
Examinator: Gill Croona, Fil.Dr 
Tel: XXXX - XXXXXX 
 
Kursansvarig: Gill Croona, Fil.Dr 
Tel: XXXX - XXXXXX 


