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Syftet var att via kvalitativa intervjuer med enhetschefer undersöka 

hur missbruks- och beroendevården kan utvecklas genom statlig 

styrning. Detta gjordes med utgångspunkt i missbruksutredningen, 

vilken har kommit med förslag för fortsatt styrning av 

missbruksvården. Intervjuerna var semi-strukturerade. Resultatet 

av studien tolkades utifrån Lundquist (1998) styrningsbegrepp för 

offentliga verksamheter. Förväntan på missbruksutredningen har 

varit stor och resultatet i studien visar på en stor otydlighet när det 

gäller hur missbruks- och beroendevården på bästa sätt ska styras. 

Slutsatsen av studien är att respondenterna instämmer med 

missbruksutredningens uppfattningar av problem i dagens 

missbruksvård, men inte instämmer med hur utredningen vill se 

den fortsatta utvecklingen. Inte heller instämmer respondenterna 

sinsemellan, mer än i vissa fall. Det är alltså väldigt klart kring vad 

som är problem i dagens missbruks- och beroendevård, mindre 

klart är hur dessa problem ska lösas.   



 



Förord 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter som med ett aktivt deltagande 

ställt upp och medverkat i vår studie. Tack till er för att vi har fått ta del av era 

upplevelser samt erfarenheter. De tankar och idéer ni har delat med oss är av stort 

värde, dels för vår studie, men även för oss själva i våra framtida liv som 

behandlingspedagoger. Så tack, utan er hade det blivit svårt att skriva denna 

uppsats. 

Vi vill tacka våra kurskamrater som läser inom samma program: ungdoms- och 

missbruksvård samt de opponenter som lägger tid till att läsa och ge positiv och 

negativ feedback på vår uppsats. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare, Maria Alm, som har varit ett 

oerhört bra stöd för oss, samt kommit med goda råd och tips om hur vi kunnat 

göra uppsatsen ännu bättre under arbetets gång.  
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INTRODUKTION 
Missbruksutredningen (SOU, 2011:35) tillsattes av regeringen i april 2008, och ansvarig 

utredare blev Gerhard Larsson. En av målsättningarna med denna utredning var att 

skapa en evidensbaserad vård vilken utgår från individen. Utredningen börjar med ett 

konstaterande om ett ökat intresse för missbruks- och beroendevården, och att 

missbrukssituationen och därmed vårdbehovet har förändrats. Vårdbehovet hävdas ha 

ändrats i och med en ny syn på missbruk, en syn som ser missbruk mer sammankopplat 

med psykisk sjukdom. Genom denna utredning och med de problemdefinitioner den 

innehåller, antogs evidensen i vården kunna stärkas och de lagar som sågs över var 

Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HsL), Lagen om omhändertagande 

av berusade personer m.m (LOB) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Den färdiga utredningen avser åtta 

reformområden och kommer med ett 70-tal lagförslag (SOU, 2011:35) varav förslagen 

om ansvarsfördelning mellan kommun och landsting är de som fått mest 

uppmärksamhet och därmed kommer ta mer plats i detta arbete. 

Detta ämne är intressant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då det är högaktuellt 

inom de yrken vi kommer att arbeta i. Därför vill vi se huruvida denna organisering har 

stöd samt vilka andra förändringar våra respondenter vill se, då vi tror att professionella 

bör ha tilltro till förändringar som rör deras yrkeskontext för ett positivt utfall. Detta 

ämne, om styrning av missbruksvården, är även intressant då det ger oss skribenter samt 

våra klasskamrater som läser arbetet en större inblick i hur samhället och dess organ 

fungerar. Organ som vi, i många fall, kommer att vara en del av ute i yrkeslivet. 

Bakgrund 

Historisk tillbakablick kring missbruk- och missbruksvård 

Narkomaner sågs länge som lite finare än de som led av alkoholproblematik, då det 

främst var överklassen som nyttjade narkotiska preparat medan arbetarklassen nyttjade 

alkohol. I takt med att arbetarklassen började använda allt mer narkotika, och 

överklassen alkohol, så ändrades synen på narkomani när dessa växlade plats 

(Törnqvist, 2009). Efter denna platsväxling har mycket skett i avseendet alkohol, och 

bruket är mer utbrett i synnerhet sedan det svenska EU-inträdet (SOU, 2000:126). År 

1967 tillsatte regeringen Socialutredningen för att se över och reformera 

vårdlagstiftningen inom det sociala området. Förslag lades fram och möttes av 

motstånd, och tilläggsdirektiv tillsattes innan lagen till sist trädde i kraft vid årsskiftet år 

1982, lagen kompletterades sedan genom LVM, vilket tas upp längre fram. Narkotikan 

fick sin juridiska innebörd så sent som år 1923 genom narkotikakungörelsen och år 

1988 blev även eget bruk kriminaliserat (Törnqvist, 2009). Kontentan är att den 

traditionella svenska alkoholpolitiken gradvis har nedmonterats, sedan inträdet i EU 

medan narkotikapolitiken har gått i motsatt riktning och skärpts (Blomqvist, 2009). 

Missbruksvård har bedrivits i över 100 år i Sverige och startades av ideella 

organisationer, ofta genom en kristen religiös övertygelse på 1800-talet (Söderholm, 

2002). Även Björkman (2005) nämner 1800-talet som startpunkt för vård, i avseendet 

tvångsvård. Björkman beskriver att 1800-talet var startpunkten och att anstalterna ökade 

med flera hundra procent, och att denna kraftiga expandering fortsatte in på 1950-
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talet.Denna utveckling går att se från två håll, dels ett ändrat synsätt kring vad staten 

kan och bör göra, dels en ändrad syn på missbrukare och psykiskt sjuka som 

behandlingsbara varav staten ska, i bästa mån, verka för behandling (Björkman, 

2005).Samarbetet med staten var i början nära och statsbidrag delades år1912 ut till åtta 

alkoholisthem i Sverige, med ideella organisationer som huvudmän. Med tiden så 

utvecklades det statliga inflytandet över missbruksvården med ökade statsbidrag till 

ideella organisationer, samt startandet av egna behandlingshem. Den största enskilda 

faktorn till utbyggnaden av missbruksvården är då motboken avskaffades och 

nykterhetsvårdslagen trädde i kraft år 1955 (Söderholm, 2002). 

Under 1970-talet så började de förstabehandlingshemmen inriktade på narkomaner att 

dyka upp i Sverige,tidigare hade de varit hänvisade till psykiatrisk klinik eller dylik 

anstalt med medicinsk vård, där de bunkrats ihop med människor med allehanda 

problematik. Frågan om tvångsvård för missbrukare har dock varit uppe tidigare, redan 

år 1889 i riksdagen. Alkoholister har kunnat omhändertas för tvångsvård sedan år 1916 

enligt alkoholistlagen, vilken numera är omarbetad till LVM (Törnqvist, 2009). 

Fler privata aktörer har även börjat dyka upp inom missbruksvården, främst i mindre 

kommuner, då dessa i många fall saknar specialiserade enheter (SOU 2005:82). Även 

Söderholm (2002) talar om att andra områden än offentlig sektor har utökats sedan 

1980- och 90-talet då dominansen från offentlig sektor inom vården avtagit och gett 

utrymme för aktörer från såväl näringsliv som det civila samhället. Denna minskning av 

statens roll har varit pågående sedan socialtjänsten ersatte nykterhetsvårdslagen, då 

ansvaret övergick till kommuner och landsting (Söderholm, 2002). 

Var fokus har legat i narkotikapolitiken, och därmed insatser som ansvarsfördelning, har 

skiftat över tid beroende på olika variabler. Under 1980-talet så stärktes kommunernas 

roll, medan det statliga inflytandet minskade, mycket för att på så sätt närma sig 

medborgarna och få ett ökat brukarinflytande. En annan viktig aspekt i den svenska 

narkotikapolitiska utvecklingen går att finna i statens offentliga utredningar, vilka ofta 

ligger till grund för lagar- och lagförslag och är på uppdrag av regeringen. SOU- serien 

har givits ut sedan 1920-talet och spelar en stor roll för politikens utformning i Sverige. 

Det förekommer även att utredningar tillsätts av myndigheter på egna initiativ, vilket 

används i hög utsträckning i dagens Sverige. Den offentliga styrningenhar blivit allt mer 

resultatinriktad, samtidigt som vi står inför en växande äldre befolkning samt ett 

sviktande skatteunderlag (Premfors, 2009). Sedan 1990-talet fram till 2002 har det skett 

en allmän minskning av resurser till missbruksvård samtidigt som det tunga missbruket 

har ökat (SOU, 2005:82). 

Missbruksutredningen och identifierade problem 

Missbruksutredningen SOU (2011:35) börjar med ett konstaterande om att vi har en 

förändrad missbrukssituation, och därmed vårdbehov. Vår nuvarande situation är 

förlegad, menar de, då varken läkemedelsberoende eller doping (som använts mer 

utanför elitidrotten sedan 1990-talet) var aktuellt när dagens lagstiftning tillkom. Det 

här har bidragit till att det idag inte finns något uttalat ansvar för behandling av klienter 

med dylik problematik. Nuvarande lagstiftning inom missbruks- och beroendevården är 

baserad på alkoholproblematik, även om det är utvidgat till att även innebära 

narkotikaproblematik. Missbrukssituationen inom alkohol har dock ändrats till mer 

kontinentala vanor. Vad som menas med detta är att vi har ökad reklam för 

alkoholhaltiga drycker, har en ändrad syn på alkohol via matkulturen där det blir allt 



 

   3 

 

vanligare att dricka i samband med mat, samt ”after-works” med kollegor. Vad som 

tidigare varit begränsat till helger är alltså numera utspritt till hela veckan och tillhör 

vardagen för många svenskar, menar SOU (2011:35). 

Det sägs att vården inte når fram till alla som skulle kunna vara i behov. Vården når 

endast en av fem, och de som nås är de som har sämst förutsättningar för ett bra 

behandlingsutfall. De som får kontakt med vården idag är främst individer med social 

problematik. Socialt etablerade personer undviker att söka vård då icke-medicinsk 

användning är kriminaliserad. Skulle även de med ett dolt missbruk som är socialt 

etablerade nås skulle vården få ett bättre utfall. Detta förhindras dock, menar de, genom 

att missbruksvården ej ses som attraktiv och har sina rötter i fattigvården med 

socialtjänsten som bas(SOU, 2011:35). Missbruksutredningen SOU (2011:35) hänvisar 

till forskningsresultat som påvisar att nio av tio med missbruks- och 

beroendeproblematik skulle föredra att söka vård hos hälso- och sjukvården, vilken är 

bedriven av landstinget. Detta har bemötts med kritik av Bergmark (2011) vilken istället 

menar att fel fokusgrupper har intervjuats då dessa inte skulle vara aktuella för dylik 

vård. 

Missbrukets samhällsekonomiska kostnader är en annan problemdefinition som SOU 

(2011:35) tar upp, inte minst genom en oförmåga att arbeta samt ohälsa som följder av 

missbruket. Den totala kostnaden för missbruket i Sverige beräknas i utredningen kosta 

150 miljarder kronor årligen, en summa som kunnat minska med mer anslag till 

missbruksvården (SOU, 2011:35). 

Väl i missbruksvården, ser den aktuella utredningen att ansvaret för insatserna är 

otydliga och bör tydliggöras. De menar att konsekvenser av detta problem har lett till att 

kommuner och landsting som en följd har tolkat missbruksuppdraget olika och en 

nationell linje därför saknats, då vården är olika beroende på vart den söks. Detta bidrar 

till negativa effekter för den enskilde och påverkar vårdens kvalitet, samt att preventiva 

insatser i många kommuner inte finns i tillräckligt hög utsträckning (SOU, 2011:35). 

I avseendet tvångsvård, så är denna vårdform rättsosäker och tillämpning kan ske inom 

såväl LVM som LPT. Detta vill utredningen lösa genom att flytta ansvaret från 

kommun till landsting, och därmed upphäva LVM och integrera i LPT (SOU, 2011:35). 

Detta har varit på agendan tidigare i SOU (2005:82), att en utökad integrering bör ske, 

dock med bibehållna huvudmannaskap. I samtliga steg inom missbruksvården så 

konstaterar utredningen att kunskapsunderlaget är för lågt, och att det behövs utveckling 

mot en evidensbaserad vård med adekvat utbildning för personalen som utövar denna. 

Förvisso används redan socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

vilken är evidensbaserad, men den räcker inte menar SOU (2011:35) då riktlinjerna inte 

omfattar läkemedelsberoende, doping samt andra grupper med specifika behov. De 

utbildningar som finns idag möter inte kraven för en evidensbaserad vård menar de, och 

möjligheterna till specialisering är få (SOU, 2011:35). 

Kontentan av det hela är att utvecklingen av vården som vi ser idag är att den utmanar 

nuvarande lagstiftning menar SOU (2011:35), och talar om att missbruk i Sverige 

tidigare setts som ett problem av psykosociala omständigheter. Utredningen påvisar att 

en ny kunskap finns på området, som menar att det snarare är att se som ett 

sjukdomstillstånd. Medicinska insatser blir således mer adekvata i förhållande till denna 

vetskap och utredningen pekar på att så är fallet i stora delar av världen vid en 

internationell jämförelse. En ökning av de medicinska insatserna skulle kunna 
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möjliggöras av att förflytta vården till landstinget, menar de, då kommunerna endast får 

bedriva vård upp till en sjuksköterskas nivå (SOU, 2011:35).   

Genom att se missbruk ur ett medicinskt/sjukdoms perspektiv förskjuts problemet från 

individen då denne är utsatt för externa omständigheter den själv inte kan påverka 

(Ekendahl 2001; von Greiff 2008).Klart är att frågan har växlat över tid, och Ekendahl 

skriver vidare: 

Intressant är att det som i början av seklet framställs som missbrukets 

konsekvenser, till exempel fattigdom, familjevåld och arbetslöshet, är 

sådana konkreta faktorer som idag anses kunna orsaka det. (Ekendahl, 

2001, s 27). 

Den internationella jämförelsen som tidigare nämnts påvisar att trenden går mot att ha 

färre huvudmän, och därmed centralisera insatserna till en instans som är starkare 

ekonomiskt. Detta har redan skett i Danmark och Norge samt att EU generellt går i 

denna riktning, hävdar missbruksutredningen (SOU, 2011:35). Sverige har 21 landsting 

gentemot 290 kommuner (Tideström, 2011) vilka har svårt att möta dessa krav speciellt 

då de har litet skatteunderlag, vilket gör landstingen starkare ekonomiskt och därför 

anses även en mer effektiv vård kunna skapas (SOU, 2011:35). 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att förslaget inte har stöd hos dem och 

vill att kommunen ska ha kvar det huvudsakliga ansvaret för psykosocial behandling, 

vilken de är rädda för skulle gå förlorad då landstingen skulle ta över ansvaret och 

använda medicinska insatser (SKL, 2009). Även Ulf Malmström, Socialstyrelsens 

samordnare för missbruksfrågor menar att utredningen utgår från en förenklad 

sjukdomsmodell som missar helheten i missbruks- och beroendetillstånd. Dock är en 

positiv aspekt att ingångarna till behandling minskar (Nilsson, 2011). Jimmie Trevett, 

förbundsordförande i RSMH, riksförbundet för social och mental hälsa skriver i en 

ledare (2011) att han kan instämma med den ekonomiska aspekten med landstingen. 

Han ser det ändå som en olycklig utveckling med huvudmannaskapsfrågan, och skulle 

hellre vilja se att LVM reformeras samt moderniseras istället för att upphävas och 

integreras i LPT enligt missbruksutredningens förslag. 

Teoretisk utgångspunkt 

Med vårt syfte som utgångspunkt, vilket belyser hur staten kan styra eller påverka 

missbruks- och beroendevårdens utveckling, använder vi oss i detta arbete av 

Lundqvists (1998) begrepp om styrning i offentliga verksamheter. Styrning syftar till 

vilka metoder staten kan använda och använder för att på olika sätt påverka kommuner 

och landsting i önskvärd riktning. Styrning kan även sägas vara ett relationsbegrepp 

mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, det vill säga att en uppdragsgivare (staten) 

styr hur uppdragstagaren (kommuner, landsting) ska uppnå de mål man vill uppnå 

(Statskontoret, 2005:2). Lundquist (1998) delar upp styrning i direkt och 

indirektstyrning. Exempel på direkt styrning från staten är genom att ändra eller tillsätta 

lagar, medan indirekt kan vara anslag till olika projekt, rekrytering eller fortbildning 

(Lundquist, 1998). Nedan följer en mer utförlig beskrivning kring olika statliga 

styrelseformer samt hur dessa, med egna förslag, kan yttra sig i realiteten. 

 Orderstyrning (direkt) – delegering, att något göres på order av en chef eller 

huvudman. 

 Regelstyrning (indirekt) – att styra insatser genom lagar. 



 

   5 

 

 Anslagsstyrning (indirekt) – att styra eller fördela resurser/öka anslag till 

specifika områden. 

 Rekryteringsstyrning (direkt) – krav i rekryteringsprocessen, till exempel en viss 

profession till en viss plats (endast läkare, socionomer etc). 

 Organiseringsstyrning (indirekt) – att ändra huvudmannaskap, att tillsätta nya 

myndigheter för problem etc. 

 Informationsstyrning (indirekt) – går att likna vid ”kunskapsstyrning”, till 

exempel att styra redan anställdas kunskaper via vidareutbildningar/ 

internutbildningar. Att arbeta efter nationella riktlinjer, att uppdatera personalen 

om det aktuella evidensbaserade arbetet. 

Klart är att vad som styr insatserna är ekonomiska förutsättningar, menar Bekkengen 

(2007:3) då olika styrelsesätt direkt eller indirekt är beroende av ekonomi. Till exempel 

kan man genom informationsstyrning satsa ekonomiskt på att stärka en utbildning, eller 

på ett visst forskningsområde. En organiseringsstyrning kommer till exempel efter en 

utredning vilken har kostat pengar. I en undersökning bland de kommuner med över 

40 000 invånare så anser 75% av landets kommuner att de ekonomiska 

förutsättningarna inte är tillfredsställande (SOU, 2005:82). 

Missbruksutredningens förslag till fortsatt styrning av missbruksvården 

Missbruksutredningen presenterar ett 70-tal förslag under åtta reformområden (SOU, 

2011:35) inom missbruks- och beroendevården.  I denna utredning diskuteras även vilka 

medel som skall användas för att dessa förslag ska realiseras, till exempel diskuteras 

ändrade lagar, riktade statsbidrag och utbildningssatsningar. Medlen för att realisera vad 

utredningen har kommit fram till är utifrån Lundqvist (1998) begrepp angående statlig 

styrning exempelvis att ändrade lagar ses som en regelstyrning, utbildningssatsningar 

som informationsstyrning etc. Behandlings- och stödinsatser saknas idag på ett flertal 

platser över landet, och genom denna utredning föreslås samtliga kommuner och 

landsting få ett lagreglerat ansvar att erbjuda sina invånare detta. Nedan följer en 

sammanfattning av de viktigaste förslagen, utifrån Lundquists (1998) begrepp. I flera av 

rubrikerna nedan, så går styrningsbegreppen lite in i varandra men vi har försökt att på 

bästa sätt urskilja dessa från varandra. 

Lagstiftning 

Att bedriva styrning genom lagstiftning är vad Lundqvist (1998) kallar regelstyrning. 

När det gäller regelstyrning så konstaterar utredningen att preventionsinsatserna inte är 

tillräckligt tydliga och effektiva idag, och föreslår att såväl kommuner som landsting 

ska ha ett lagreglerat ansvar för rådgivning. Tidiga insatser som rådgivning anses vara 

effektiva och samhällskostnaderna anses ha kunnat minskas via preventiva insatser för 

att förhindra fler från att hamna i arbetsoförmåga och kriminalitet som en följd av 

missbruk. Tidiga insatser som rådgivning anses vara effektiva och samhällskostnaderna 

anses ha kunnat minskas via preventiva insatser för att förhindra fler från att hamna i 

arbetsoförmåga och kriminalitet som en följd av missbruk. 

 

Rättssäkerheten är sämre för personer med missbruks- eller beroendeproblematik än för 

andra patientgrupper i sjukvården. Det antas vara så på grund av ett moraliserande 

förhållningssätt gentemot individer med missbruksproblematik hos såväl Socialtjänst 

som Hälso- och sjukvården, med en syn på missbruk som självförvållat. Denna syn 
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bidrar till ett sämre bemötande. Ett förslag är också att lagstifta kring att en missbruks- 

och beroende patient ska få ett gott bemötande. Kommunerna ska erbjuda sina invånare 

i behov av psykosocialt stöd på grund av missbruk eller beroende en garanti om 

upprättande av en individuell vårdplan senast 30 dagar från söktillfället (SOU, 

2011:35). 

En förändrad organisationsstyrning 

I utredningen föreslås en förändrad ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting 

eller med Lundquist (1998) begrepp, en förändrad organisationsstyrning. Samarbetet 

mellan kommuner och landsting ska tydliggöras, för att kunna nå en förbättrad vård- 

och stödprocess. Såväl polisen som kriminalvården i sin helhet skall utveckla sitt arbete 

kring missbruk och beroende och de samverkansprocesser detta för med sig gällande 

landsting och kommun. 

Landstingen föreslås genom den nya organisationsstyrningen få det främsta ansvaret för 

rådgivning samt behandling. Tillnyktringsenheter skall flyttas till landstingets regi och 

abstinensvård, läkemedelsbehandling och psykosocial behandling skall även bedrivas 

här. LVM-vård ska integreras i LPT och därmed även överföras till landstingets regi. 

Landstingen ska kunna träffa överenskommelser med kommun eller annat landsting för 

samverkande insatser i missbruks- och beroendevården. Dessa skall även kunna vara 

sekretessbrytande. Landstingen ska erbjuda vård till invånare i behov av vård, med en 

garanti att senast 30 dagar från söktillfället få detta behov uppmärksammat inom hälso- 

och sjukvården eller socialtjänsten. Skulle detta inte kunna tillgodoses äger individen 

rätt att söka vård hos annan och debitera hos landstinget. Vid akuta tillstånd ska behovet 

tillgodoses med omedelbar verkan.  

Såväl landsting som kommun ska ingå ett avtal om samarbete som rör insatser för 

personer med missbruks- och beroendeproblematik. Den enskilde och personer i dennes 

omgivning ska ges möjlighet att aktivt medverka i innehållet av samarbetsavtalet samt 

uppföljning. Den förändrade organisationsstyrningen skall finansieras genom en 

skatteväxling (SOU, 2011:35). 

Ahlin et al. (2013) skriver i Svenska Dagbladets opinionssida brännpunktatt nuvarande 

syn på missbruksvården är förlegad och välkomnar förslaget om att flytta huvudansvaret 

till landstingen. De menar att sjukvården är det självklara alternativet vid andra 

hälsoproblem och därför även bör så vara vid missbruk, och påtalar att omvärlden 

jämför oss med Ryssland när det kommer till missbruksvård. Diskussionen initierades i 

den vetenskapliga tidskriften Addiction (2012) vilken även har fått svar av Gerdner & 

Israelsson (2012). Ahlin et al. (2013) skriver även om hur regeringen har avblåst 

missbruksutredningens lagförslag, och menar att de anammat en oro över att hälso- och 

sjukvården skulle innebära en ökad medikalisering. Detta skulle inte bli svaret av ett 

ändrat huvudmannaskap menar de, dock skulle vårdens utfall bli bättre då hälso- och 

sjukvården skulle integrera farmakologiska insatser med psykosociala samt 

psykologiska då de menar att kompetensen kring neurobiologi, psykologi samt 

folkhälsovetenskaplig forskning är störst här. 

Utbildningssatsningar 

Att på olika sätt göra utbildningssatsningar genom att stärka upp utbildningar, bilda nya, 

forska och hitta evidens är enligt Lundqvists (1998) styrningsbegrepp 

informationsstyrning. Utredningen vill via informationsstyrning stärka individens 
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ställning, genom hänsyn till individens motivation och erfarenheter i planering 

ochgenomförande av vården. För att kunna göra detta krävs en informationsstyrning 

mot mer utbildad personal, med fortbildning inom dagens evidensläge. Detta ska skapa 

en mer rättssäker vård, även i fallet tvångsvård med skapande av förutsättningar för en 

adekvat eftervård. 

Insatser inom missbruks- och beroendevården ska vara av god kvalitet samt baserade på 

erfarenhet och kunskap. För det krävs personal med adekvat utbildning och erfarenhet. 

Utredningen föreslår att en basutbildning startas för de redan yrkesverksamma i 

missbruks- och beroendevården som saknar en formell utbildning, en 

introduktionsutbildning på sex månader. De med en formell utbildning i grunden ska 

erbjudas en tvåårig utbildning vilken leder till en kvalificerad yrkesexamen. Även 

grundutbildningarna vill utredningen stärka upp. De nämner psykolog, socionom samt 

sjuksköterskeutbildningarna vilka med statligt bidrag skall stimuleras till att utveckla 

specialiseringar mot missbruks- och beroendevården. 

I landstingets regi ska särskilda preventionsprogram införas för att tidigt upptäcka och 

intervenera riskbruk, missbruk och beroende. Programmet skall även innefatta barn- och 

mödravården samt ska läkare inom primärvården erbjudas vidareutbildning på området. 

Denna utbildning för läkare inom primärvården bör ligga på två till tre arbetsdagar och 

arbetsgivarna bör endast stå för arbetstid och resor. Kursutveckling, föreläsare, 

administration och lokaler skall staten stå för.  

Landstingen rekommenderas utveckla insatser som är målgruppsspecifika, i synnerhet 

för att kunna möta den nya gruppen bland dopning- och läkemedelsberoende. Ett förslag 

för att bättre möta personer med läke- och dopningsmedelsberoende är att utveckla 

målgruppsspecifika insatser för att på ett bättre sätt kunna tillgodose deras vårdbehov. 

För att utveckla kompetensen kring läkemedel vill missbruksutredningen starta ett 

kompetenscentrum knutet till ett av Sveriges universitet, där kompetensen ska vara 

tvärproffesionell till sin art och omfatta en rad professioner. Tanken bakom 

kompetenscentret är att personalen (psykologer, sjuksköterskor, socionomer, läkare med 

specialistkompetens i psykiatri och farmakologi) ska arbeta med klinisk verksamhet 

parallellt med forskning och utveckling. Forskning och utvecklingsarbetet med 

kunskaps/evidensspridning ska vara större delen av arbetet, i utredningen talas det om 

två tredjedelar. För att finansiera detta kunskapscenter vill utredningen att staten ska 

bidra med 12 miljoner per år under en fem-års period, eller totalt 60 miljoner kronor.  

Likt läkemedel så föreslås även dopningsmedel få ett kompetenscentrum knutet till ett 

av landets universitet och bör likt läkemedlets dito få specialistläkare i psykiatri samt 

endokrinologi, sjuksköterska, psykolog och socionom. Staten bör även här bidra 

ekonomiskt med 10 miljoner per år i fem år eller totalt 50 miljoner kronor. 

Kompetenscentret ska arbeta med klinisk verksamhet samt forskning, utveckling och 

kompetensspridning. 

Ett nationellt forskningsinstitut bör inrättas kring missbruk- och beroende vilket ska 

samla medicinsk, psykologisk och socialvetenskaplig expertis och vara tvärvetenskaplig 

till sin art. Staten föreslås finansiera detta projekt under en åttaårsperiod med en total 

kostnad på 74 miljoner kronor (SOU, 2011:35). 
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Statsbidrag 

En annan möjlighet som staten kan styra genom enligt Lundquist (1998) är statsbidrag. I 

missbruksutredningen föreslås att kommunerna ska kunna söka särskilda statsbidrag för 

att inrätta preventionsprogram i likhet med landstingen. Företagshälsovård skall 

erbjudas ett statligt prestationsbidrag för tidig upptäckt, elevhälsan skall med statligt 

bidrag fortbilda personalen, studenthälsans ansvar skall förtydligas samt självhjälpen 

(stöd via telefon och dylikt) utvecklas. 

Vid vård gällande barn och ungdomar med missbruks- och beroendeproblematik skall 

ett statligt bidrag delas ut för att bättre kunna möta vårdbehoven, detta bidrag skall 

främja gemensamma verksamheter mellan kommuner och landsting. Utredningen utgår 

ifrån att varje landsting skall ha en specialiserad enhet för detta ändamål samt att 

basverksamheter på ett åttiotal platser i Sverige skall utvecklas med en statlig kostnad 

på 250 miljoner kronor. 

Landstingen bedriver redan idag ett kvalitetsregister, Svenskt Beroenderegister, men 

utredningen pekar på att täckningen är för låg i dagens läge.Utredningen vill se att ett 

statligt prestationsbidrag över en treårsperiod på totalt 10 miljoner kronor skall delas ut 

till landstingen efter prestation. Detta kräver utbildningsinsatser för berörd personal för 

att lära sig att rapportera till registret, vilket föreslås ske av regionala 

utbildningssamordnare till en kostnad av 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod 

(SOU 2011:35). 

Styra genom myndigheter 

Staten har också möjlighet att styra genom att ge myndigheter nya uppdrag. 

Missbruksutredningen föreslår att Socialstyrelsen ska genomföra en epidemiologisk 

studie. Denna studie ska med en omfattning på 5000 individer och 50 intervjuare 

kartlägga missbruk- och beroende av alkohol och andra droger. Detta ska även innefatta 

samsjuklighet, det vill säga psykiska problem i kombination med missbruk, i Sverige. 

Den totala kostnaden för detta ändamål har beräknats till 23 miljoner kronor (SOU, 

2011:35). 

Socialstyrelsen ska granska att all verksamhet uppfyller de mål och krav som står 

nedskrivna i lagar och föreskrifter. Om missförhållanden uppstår skall socialstyrelsen 

förelägga den som svarar för verksamheten. Föreläggandet skall bidra med information 

som hjälper den enskilde ur missförhållandet. Socialstyrelsen skall även upprätta ett 

register till vilket vårdgivare till patienter med opiat eller opiodberoende som genomgår 

läkemedelsassisterad behandling skall rapportera uppgifter. Ansvaret skall ligga hos 

Socialstyrelsen för utveckling och administrering och staten skall enligt utredningen 

avsätta en miljon kronor för detta ändamål (SOU, 2011:35). 

Staten har ålagt socialstyrelsen att göra en vetenskapsöversikt kring evidens gällande 

bostadsfrågan. Vid en internationell jämförelse ser man att ”bostad först”, en modell där 

klienten erbjuds en bostad innan man börjar arbeta med de individuella problemen, har 

visat sig ge resultat. Det pekar mot att denna modell är bättre än enbart stöd- och 

vårdprogram samt olika boendetrappstegsmodeller. Utredningen talar om en siffra så 

hög som 40 procent gällande att ha ett hyreskontrakt efter att ha genomgått ”bostad 

först” vid en jämförelse mot andra program. Bostad först har börjat användas i en rad 

kommuner i Sverige. Missbruksutredningen rekommenderar kommunerna att i högre 
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grad hantera boendefrågan på evidensgrund än kunskapsgrund, samt att kommunerna i 

högre grad skall prioritera att få klienter i sysselsättning. 

För att på bästa sätt utveckla missbruks- och beroendevården skall landstingen och 

kommunerna söka kunskap från brukarorganisationer eller andra organisationer som 

företräder människor med dylik problematik (SOU, 2011:35). 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda enhetschefer uppfattar 

missbruksutredningen, med avseende på upplevda problem i dagens missbruksvård 

samt utredningens förslag till statlig styrning av den framtida missbruks- och 

beroendevården. Det leder fram till följande frågeställningar: 

 Vilka problem anser respondenterna finns i dagens missbruks- och 

beroendevård? 

 Vilka uppfattningar finns hos respondenterna om de föreslagna förändringarna i 

missbruksutredningen? 

 Vilka uppfattningar finns hos respondenterna om den framtida styrningen av 

missbruks- och beroendevården? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutisk utgångspunkt 

Detta arbete fokuserar på den sociala aktörens synvinkel och är därmed hermeneutiskt 

(Bryman, 2011). Den hermeneutiska utgångspunkten handlar om att finna mening, 

betydelse och att kunna tolka den sociala verkligheten, dels i mänskliga handlingar, 

samhälleliga företeelser och det som faller inom ramen för samhälls- och 

beteendevetenskap (Hyldgaard, 2008). Vad som belyses genom arbetet är hur 

enhetschefer inom berörda områden ser på missbruksutredningen och dess förslag till 

styrning av den framtida missbruksvården, samt vilka problem de upplever och hur 

dessa ska lösas genom statlig styrning. I och med att det är enhetschefernas subjektiva 

åsikter vi är intresserade av, så är arbetet hermeneutiskt. 

Kvalitativ forskningsmetod 

Tanken är ett kvalitativt arbete, där en ”spin-off” göres på B-uppsatsen i vilken vi 

berörde missbruksutredningen och det aktuella lagförslaget. Bryman (2011) beskriver 

kvalitativa arbetssätt, och att de ofta hör ihop med en induktiv utgångspunkt. Induktiva 

arbeten saknar ofta från början en teori eller hypotes, vi har dock Lundquist (1998) teori 

om styrning som teoretisk utgångspunkt. Det vi vill uppnå med det här kvalitativa 

arbetet är att se den sociala aktörens bild av en potentiell kommande arbetsmässig 

verklighet, vilket Bryman (2011) menar att kvalitativt inriktade forskare söker genom 

människors världsförståelse. Då vi vill åt respondenternas individuella upplevelser och 

erfarenheter använder vi oss av semi-strukturerade intervjuer. 



 

   10 

 

Kvalitetskriterier 

I denna studie utgörs kvalitetskriterierna av reliabilitet och validitet, vilket Bryman 

(2011) också nämner för tillförlitlighet och äkthet.Tillförlitlighetskriteriet innehåller 

även fyra delkriterier som vi särskilt beaktar. Dessa är enligt följande: 

 Trovärdighet: att den forskning som utförs säkerställs i enlighet med de regler 

som finns. 

 Överförbarhet: att fokus ligger på sammanhangets betydelse av den sociala 

verkligheten, där fylliga redogörelser för en viss situation eller omständighet 

beskrivs mer detaljerat. 

 Pålitlighet: en säkerställning av att man skapat en fullständig och tillgänglig 

redogörelse i alla faser av forskningsprocessen, som i efterhand skall kunna 

bedömas av en extern granskare. 

 En möjlighet att styrka och konfirmera: att man styrker att man agerat i god tro, 

varit objektiv och inte försökt skapa obalans utifrån personliga värderingar eller 

teori som kan komma till att påverka utförande eller slutsatsen till en 

undersökning (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande 

Urval 

Vårt urval består av enhetschefer inom såväl kommuner som landsting. Anledningen till 

detta urval är att missbruksutredningens förslag till fortsatt styrning av missbruks- och 

beroendevården är en stor del av arbetet. I denna utredningen så figurerar ett förslag 

kring en organisationsstyrning som påverkar ansvarsfördelningen mellan kommuner 

och landstings uppdrag, varav båda är relevanta för arbetet.Det som gör att vi vill 

intervjua enhetschefer explicit är för att de bör vara medvetna om fler subjektiva åsikter 

från personalstyrkan än de enskilda arbetarna på fältet. Utöver detta tänker vi att 

enhetschefer i sin roll som chefer med det ansvar det innebär är mer medvetna om vad 

som sker inom missbruksvården på politisk och organisatorisk nivå. Vi kom i kontakt 

med respondenterna via hemsidor för de kommuner och landsting som varit aktuella i 

studien.Vi pratade med totalt åtta stycken tänkta respondenter, varav två tackade nej och 

en ställde in på grund av sjukdom. Av de fem som till sist blev aktuella för studien 

arbetar tre i kommun och två inom landsting. 

Insamling & Instrument 

Datainsamling har utöver litteraturgenomgången skett via fem semistrukturerade 

intervjuer, vilka tillför enhetschefers synvinkel på såväl egen som klientpåverkan. 

Enligt Bryman (2011) är intervjuer den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning. Upplägget med semistrukturerade intervjuer gjordes enligt Brymans (2011) 

anvisningar med medhavd intervjuguide inkluderat förutbestämt ämne, med utrymme 

för utsvävning och ett öppet reflekterande.Datainsamlingen skedde enligt Brymans 

etikkrav vilka går att utläsa mer utförligt under missiv (se: bilaga 1).  

Intervjuguiden bestod av tre huvudområden, vilka var kartläggning, ansvarsfördelning 

samt framtiden (se: bilaga 2). Av dessa tre områden utformade vi därefter ett flertal 

följdfrågor, som stöd för att vi inte på något sätt skulle kunna fastna på en fråga under 

intervjun. Några veckor innan första intervjutillfället passade vi på att göra en 
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pilotintervju med en före detta student, som tidigare läst samma program - 

behandlingspedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård. Pilotintervjun 

utfördes för att se om de frågor som ingick i intervjuguiden kunde besvaras och/eller 

uppfattades korrekt, alternativt om vi skulle komplettera med ytterligare frågor och/eller 

förändra strukturen i intervjuguiden.Vi ringde och bokade in tid för intervjuerna per 

telefon, och veckorna före intervjuerna skickades brev på posten som innehöll missiv 

om förfrågan inför intervju och om de aktivt ville medverka. Missivet innefattade även 

information om de etiska kriterierna (riktlinjerna), vilka går att ta del av längre fram i 

arbetet (se: bilaga 1). 

Databearbetning och analysmetod 

För att kvalitetssäkra datan, gentemot såväl arbetets resultat som mot respondenterna 

och tolkning samt citering av dessa har allt material som tidigare nämnts spelats in. 

Efter inspelningen transkriberades allt till läsbart material, vilket lästes igenom flertalet 

gånger för att kunna urskilja olika teman. När texten kodades syntes olika teman, 

exempelvis ”boendefrågan” vilken markerades med en viss färg med 

överstrykningspenna. Sedan följde samma procedurer med efterföljande teman 

(Bryman, 2011). Därefter klipptes olika teman ut och lades på en stor yta, så att en 

helhetsbild kunde ses över samt vad som var bäst att utgå ifrån. Intervjuanalysen bestod 

av sammanfattning, sortering samt nyformulering av innehållet, det vill säga 

respondenternas svar. Mindre meningsenheter hjälpteäven oss som skribenter att kunna 

jämföra datan och analysera det innehåll som var relevant för studien, vilketKvale& 

Brinkmann (2009) också kallar för meningskoncentrering. 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. När det gäller 

informationskravet har vi förutom information via telefon, skickat ut ett missiv där vi 

förklarat studiens syfte och upplägg. Riktlinjerna som vi har använt oss av är 

informationskravet vilket vi har uppnått då vi skickat ut missiven med ytterligare 

förklaring utöver telefontillfällena då intervjuerna bokats. Dessutom har vi under 

intervjutillfällena på nytt förmedlat att de kan dra sig ur när de vill, eller säga att de inte 

vill svara på någon fråga. Detta för att förstärka samtyckeskravet och motverka 

missförstånd. Väl på plats, innan intervjuerna startade så har vi även uttryckt 

konfidentialitetskravet om att respondenternas medverkan är anonym. På grund av 

tidsbrist har vi inte använt oss av respondentvalidering, som är en del av 

nyttjandekravet. Däremot har vi informerat om att de kan ta del av uppsatsen via Diva, 

som är en plattform på internet där det färdiga arbetet publiceras. 

RESULTAT 
Våra respondenter har gett oss många svar, och för att göra det så lättläst som möjligt så 

följer resultatet ordningsföljden i problemformuleringarna. Problem som upplevs i 

dagens missbruksvård kommer att tas upp först, sedan synpunkter på 

missbruksutredningen och till sist hur man ser på alternativa lösningar (styrformer) för 

att förbättra den framtida missbruks- och beroendevården. Först ut är identifierade 

samhällsproblem. 
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Upplevda problem i dagens missbruksvård 

Definitioner 

Något som eftersträvas är tydligare definitioner kring vad ett missbruk och beroende är, 

samt vem som skall ha ansvaret för att behandla dessa tillstånd. En respondent uttrycker 

det såhär: 

Ja problem tycker jag att är, lite som vi var inne på att, ja inte riktigt att 

vi har definierat vad ett missbruk och beroende är, alltså vi vet ju vad 

det är ni vet forskningen och så, men i sjukvårdens korridorer så finns 

det ett bekymmer, vilket jag själv helt sonika kan ha ibland, är det en 

sjukdom, eller är det inte? Om det är en sjukdom – hur behandlar vi den 

då?(Respondent 1) 

En ökad tydlighet är något samtliga respondenter vill se oavsett ifall de vill se vården 

hos kommun eller landsting. Det uttrycks även att det borde finnas tydligare definitioner 

kring behandlingsinsatser, en landstingschef säger ”Jag tycker det här med psykosocial 

behandling, psykosocialt stöd, vart går gränsen?Det kan bli otydligt”. En respondent 

uttalar även att missbruksutredningen, även om tanken var god gav mer frågetecken än 

utropstecken, vilket han menar tyder på att allt inte är helt klart kring frågan bland de 

mest lärda på området. 

Boende och sysselsättning 

Flertalet av respondenterna menar att en brist på bostäder kan medföra negativa 

komplikationer, då klienten ofta väljer en annan väg att gå, exempelvis genom att man 

kommer in i fel umgängeskretsar och inte kan förändra sin situation till det bättre. De 

menar att då man erbjuder en människa chans till arbete eller någon form av 

sysselsättning kan klienten motiveras till en sundare livsstil och på det sättet bildar 

han/hon sig en uppfattning om hur livet härnäst ska komma att se ut. Arbets- och/eller 

sysselsättningsverksamheter menar de även bidrar till att klienter är aktiva och gör att de 

spenderar mer tid till sociala sammanhang där de känner att de utvecklas och upplever 

kasam, en känsla av sammanhang över sin situation. Faktorer som att ha någonstans att 

bo, en bra ekonomisk situation samt sysselsättning anser de vara bra grundpelare, en bra 

start till att ta tag i sina individuella problemmönster. En respondent uttrycker följande: 

För mig är det rätt så självklart att för att kunna få en person att välja 

ett annat liv och välja bort sitt missbruk så måste man ha tak över 

huvudet. Jag tycker att vi kräver mycket om vi tror att man ska kunna bo 

i en kappsäck och bo hos polare som missbrukar och klara av att bli 

missbruksfri. Det finns ju de som klarar det, men det är ju ytterst få, och 

det handlar ju om ett samhällsproblem nånstans, att vi har en 

bostadsbrist i de flesta kommunerna idag, oavsett om man är 

missbrukare eller inte. Våra missbrukare hamnar ju ofta allra lägst på 

den skalan. (Respondent 2) 

En respondent menar att det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till en bostad då man 

bor i ett land som Sverige. Han menar att man inte klarar av att leva utan en bostad då 

man fryser ihjäl om man lägger sig utomhus. En annan respondent uttalar sig i 

bostadsfrågan och menar att det är svårt med en andra chans, att nykterhet inte räckerdå 

gamla synder kan försvåra för klienterna: 



 

   13 

 

Alltså, har du väl åkt ut från bostadsmarknaden, så är det jättesvårt att 

komma in igen, ja då spelar det ingen roll att du kanske är nykter och 

drogfri, ofta har man ju med sig hyresskulder sen tidigare, och det är ett 

elände att komma in. Och vi hade nog, vi hade kunnat göra mycket, 

mycket mer för folk som är hemlösa. (Respondent 3) 

Bostadsfrågan är ett ämne som har visat sig ständigt återkommande och respondenter 

från två olika län har uttalat strategier kring denna fråga. De menar att bostadsfrågan är 

ett påtalat problem i dagens Sverige, och att försök till lösningar har gjorts men de har 

fallit ut på olika sätt. Ett län har försökt använda sig av lokala hotell, men det faller inte 

ut väl menar en respondent, och säger följande: 

Det har varit så mycket problem på hotellen, hotellen hyr inte ut ett rum, 

säger du hej det är NN från kommunen så är det bara ”klick”. De vill 

inte få frågan längre, inte ett hotell har ett rum, och det spelar ingen roll 

hur tvivelaktigt hotellet än är så inte ett rum. Det har varit för mycket 

skadegörelse, för mycket bråk och elände, och polis. Inga andra gäster 

vill bo där, så de får kursa, det är en dålig affärsidé liksom.(Respondent 

4) 

Förutom att ha någonstans att bo är det också ett problem i dagens missbruksvård att 

klienter saknar sysselsättning. En respondent menar att det inte behöver var likvärdigt 

med ett arbete för en fullt arbetande frisk människa, det viktiga är att sysselsättningen 

skapar ett sammanhang i människans liv, en respondent berättar följande:  

...och sen alltså sysselsättning, det behöver ju inte vara åtta timmar om 

dagen, men alltså någon form av sammanhang, ja det är otroligt viktigt 

med sysselsättning. (Respondent 5) 

Vikten av att ha en sysselsättning påtalas även av en annan respondent: 

För varje människa som försöker bli drogfri eller alkoholfri så är det ju 

viktigt, ja att man har någonstans att bo och att ekonomin är hyfsat 

tryggad, men det här med sysselsättning är ju oerhört viktigt. 

(Respondent 4) 

Små och stora kommuner 

Några av respondenterna menar att det skiljer sig mycket resursmässigt, där ekonomi 

har en bidragande roll och är beroende av vart du bor geografiskt. De menar att 

förutsättningarna för att kunna bedriva en bra behandling är beroende av om man bor i 

en stor eller liten kommun, såhär säger en respondent: 

...om jag sen jämför med andra kommuner, alltså småkommuner 

runtomkring, jag behöver ju inte nämna några namn, så sitter där ju 

kanske en missbrukshandläggare som ska både utreda och ta hand om 

allting och verkställa och följa upp olika institutioner och det är helt 

orimligt att man kan bedriva en bra vård på det sättet, och nån bra 

behandling dessutom. (Respondent 2) 

En annan respondent tänker på samma sätt och ser också den geografiska aspekten som 

ett problem då det drabbar de som bor i de mindre orterna: 
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Vi har åtta kommuner i vårt län, vi har en stor kommun, sen har vi en 

mindre och sen har vi en massa som är småkommuner, och en del av 

dessa kommuner är runt nio tusen invånare. De kan ju aldrig 

upprätthålla samma service eller smörgåsbordade insatser som den 

stora kommunen till exempel.(Respondent 5) 

Denna syn visas av fler, då de menar att det ser väldigt olika ut beroende på vilken 

kommun man bor i samt hur de ekonomiska resurserna ser ut. Vart man bor och 

vårdinsatser beskrivs som tur av en respondent: 

Tittar man på kommunal missbruksvård så är det väl snarare att det 

skiljer sig så väldigt mycket resursmässigt, alltså vissa kommuner har ju 

bra av resurser att jobba med missbruk medan vissa kan man ju undra 

hur det överhuvudtaget går ihop. Så det finns ju ingen självklarhet som 

missbrukare vad man kan erbjudas nånstans. Du ska ha tur om det är 

rätt kommun. (Respondent 2) 

Bristande kompetens 

Respondenterna poängterar att det finns mycket att jobba på inom utbildningsområdet. 

De anser att man borde titta över, satsa mer och stärka grundutbildningar och 

framförallt få specialiserad kompetens inom det område man läser i. Bland annat tycker 

de att man bör ha mer kunskap om missbruk och beroende, när det gäller socionomer, 

behandlingspedagoger, sjuksköterskor, läkare, skötare, etc. Det här för att de i det 

kommande jobbet skall ha bättre förberedelse och förståelse för personer med 

missbruks- och beroendeproblematik. För om man inte får en viss grundkompetens tror 

de att man lägger ner onödig tid, sin egen arbetstid på att komplettera vissa delar av 

kunskapsområdet. 

Vad är det som väntar när man kommer ut från utbildningen? Vad får 

man för utbildning kring behandlingsmetoder? Vad får man för 

möjlighet att utveckla sig själv? Jag tycker att en steg 1- utbildning 

skulle va bra, om den ingick som den gör på psykologutbildningen. Steg-

1 utbildningen i socionomutbildningen och kanske också behandlings-

pedagogutbildningen. Att man läser lite om sig själv, för när man 

kommer ut är det sig själv man har som verktyg. Man kan ju ha metoder 

och tankar kring det, men det händer ju jättemycket saker i kontakten 

med klienter. (Respondent 4) 

Evidensbaserat arbetssätt 

Ett styrelsesätt menar en respondent är att socialstyrelsen bedriver tillsynsverksamhet, 

att för statens del veta hur man arbetar med och inom olika områden. En annan 

respondent inom kommun säger så här om socialstyrelsen som en tillsynsmyndighet:  

De är för fyrkantiga, sen vet jag ju också att i vissa kommuner fungerar 

ju också missbruksvården väldigt dåligt och då kan jag tycka att de, det 

är en viktig bit att faktiskt lyfta upp om man inte tillgodoser de behov 

som finns. Så tycker jag också att de petar i fel saker ibland, det är väl 

därför jag blir irriterad när de kommer. (Respondent 2) 
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Den allmänna uppfattningen är att det forskas för lite och att kompetensen idag sprids i 

för liten utsträckning. De flesta är dock positiva till nationella riktlinjer för missbruks- 

och beroendevården samt införandet av ett evidensbaserat arbetssätt.Socialstyrelsens 

riktlinjer nämns också som en form av brytpunkt, som även om man inte höll med om 

allt i dem, åtminstone kunde lyfta upp frågan vilket anses ha resulterat i ett mer 

evidensbaserat arbete. Det här menar en respondent består av forskning som bedrivs och 

genomförs på ett korrekt sätt och som har stöd i det verkliga livet, just för att få en 

förståelse om vilka insatser som fungerar, vad som krävs och vilka möjligheter det 

finns. 

Ja, alltså, man har ju börjat de sista åren tycker jag att jobba mer 

evidensbaserat och man har börjat med att faktiskt lyfta fram de metoder 

och manualbaserade modeller som finns, men det är ju egentligen först 

de tre sista åren man har jobbat med det, och det handlar mycket om att 

implementera i verksamheterna. Om vi sedan pratar om utredningar 

eller om man pratar om behandlingsmodeller, men allting, det handlar 

ju om att skapa en likvärdig behandling, så långt det går. (Respondent 

2) 

Det evidensbaserade är överlag välkomnat bland respondenterna, även om vissa tycker 

att det kan bli för mycket fokus på evidens ibland och att en kombination vore att 

föredra, att man i sitt arbete måste få handlingsutrymme då alla är unika.En annan 

aspekt är att ny evidens tillförs hela tiden, och att det inte går att följa allt, en respondent 

uttrycker det såhär: 

Man får också ta med lite erfarenhet vad man sett, har man haft ett 

arbetssätt som man har sett att det här har fungerat bra, uppfattar 

liksom goda resultat, följt upp och ser att det blir bra för de personer vi 

jobbar med, så ska man ju inte bara kasta ut det för att nu har 

Socialstyrelsen sagt att det ska vara KBT, nu måste vi lära oss det 

snabbt som fan. (Respondent 4) 

Samma respondent menar att man inte kan tvinga alla att arbeta på ett visst sätt, utan 

man får utgå från sina personliga erfarenheter om exempelvis en behandlingsmetod, 

insats eller liknande. Frågan om vad som behöver göras och vilken behandlingsmetod 

som fungerar tycker han kvarstår. Han påpekar även att man skall använda nya metoder 

med försiktighet och inte använda dem för lättvindigt. Han hänvisar till utredningen, 

som menar att det endast är 10-15% av behandlingsutfallet som beror på metoden i 

fråga och att det finns andra viktiga variabler att ta hänsyn till. 

Man kan ju inte hitta på egna metoder, ”nu kör jag med kristallterapi”, 

utan det får ju vara något som är liksom vettigt. Det måste ju finnas 

någon erfarenhet eller evidens på det eller så. (Respondent 4) 

Samverkanssvårigheter 

Respondenter från såväl kommun som landsting upplever svårigheter med samverkan. 

Såhär uttrycker sig en respondent: 

Så är det ju det här med samtidighet, att man kan jobba tillsammans. 

Och det är ett problem när det är två olika, stora organisationer som kör 

parallella spår. (Respondent 4) 
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En annan respondentfrån landstinget har en snarlik syn på samverkan mellan kommun 

och landsting. Dock menar han att samarbetet för några år sedan var lättare än idag, då 

han säger att det idag är något av det svåraste som finns. Problemet tycker han ligger i 

att inte ens landstinget kan ha ett bra samarbete och att de inte lyckas att dra åt samma 

håll, han frågar sig därför om hur det hade sett ut då man även skulle samverka med 

kommun. 

Man skriver samverka, samverkansavtal, samordning, individuell 

planering etc. som trycks på oss för att vi liksom ska fatta att det är 

viktigt att vi samarbetar, det borde vi ju fatta ändå. Man borde kunna 

göra det bättre utan att man ska få ett avtal slängt runt halsen, och jag 

säger inte att landstinget är bättre än kommunen, för kommunen har 

många roliga grejer för sig, att man liksom hittar på lite grejer. Vi 

försöker vara tydligare, och nu har vi bestämt då att vi ska, för att det 

finns så otydligt, så ska vi vara mer offensiva, vi ska göra en fåll där vi 

skriver vad vi förväntar oss av en kommun så att säga, och vad 

innehållet är. Sen ska vi åka ut till alla 8 kommunerna och göra någon 

sorts charmoffensiv för att det ska bli bättre. Och att man inte bara 

skickar avvikelser fram och tillbaka, såhär, det blir lite pajkastning. 

(Respondent 1) 

En stor anledning till samverkanssvårigheter, menar de också beror på ekonomi. Tyvärr 

blir patienter och/eller klienter lidande, och vissa faller även mellan stolarna på grund 

av detta. En respondent uttrycker sig såhär då han tar ett exempel på en patients framtid: 

Under tiden kan vi bråka om pengar, när det egentligen handlar om en 

plånbok, det vill säga samhällsekonomiskt. (Respondent 1) 

Han menar att samverkanssvårigheterna i nio av tio fall berör pengar, och använder det 

även som ett argument till varför det vore bra med en huvudman. Han fortsätter med att 

dra paralleller till andra vårdsammanhang, inom den somatiska sjukvården, och 

beskriver hur konstigt det vore om cancervården skulle ha samma organisatoriska 

bekymmer.Fråganom ekonomi har lyfts fram vid samtliga intervjutillfällen, skilda 

resurser är ej explicit för kommunerna menar en respondent. Hon menar att samma 

problem även finns vid landstingen då hon säger att:  

Generellt sätt så kan jag tycka att man har alldeles för långa tider till 

underhållsbehandling, brist på platser och det ser väldigt olika ut 

mellan olika landsting, sen är det ju inte någon kommunal angelägenhet 

men vi påverkas ju av det ändå, när folk kanske behöver stå i kö i ett och 

ett halvt år för att komma till en behandling.(Respondent 2) 

Synpunkter på missbruksutredningen 

Respondenterna var överlag väl insatta i missbruksutredningen och hade många och 

delade åsikter kring den. Något som gått som en röd tråd är att samtliga varit besvikna 

över att vissa delar inte blivit realitet samt lättade över andra delars uteblivna 

ikraftträdande, en respondent uttrycker det enligt följande: ”jag tyckte att utredningen 

var väldigt ambitiös, även om jag inte höll med i alla delarna”. Som skrivits innan så 

har röster hörts om att utredningen väckt fler frågor är svar, och en ökad tydlighet är 

något som önskas såväl i ansvarsfrågan som i utredningen i stort.  
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Ansvarsfördelning 

Missbruksutredningens (SOU 2011:35) förslag om en ändrad ansvarsfördelning har fått 

såväl ris som ros av våra respondenter, och landstingscheferna var i regel mer positiva 

än kommunernas dito. En respondent uttryckte även klarligen att ”samarbetet är så 

dåligt att det måste finnas en lagstiftning...då har det gått ganska långt”. En annan 

respondent, från samma organisation i samma stad uttryckte dock ”men själv är jag inte 

så bekymrad, jag försöker ju mer se vad som fungerar och mycket fungerar ju bra, 

alltså vi har ju en god samverkan tycker ju jag”. Flera av respondenterna harsett fram 

emot utredningen, även om dess utfall inte fallit i smaken alla gånger. Vi har fått höra 

att det bör vara kvar i nuvarande form, med ett tydligare ansvar, att förslaget bör gå 

igenom samt en viss skepsis gentemot hur det skulle falla ut ur en vårdaspekt, främst 

bland de kommunala. En del menar att hälso- och sjukvården ser människan mer som en 

biologisk varelse och är rädda för en utveckling mot mer medicinska insatser på 

bekostnad av sociala. Annat som nämnts av kommunala enhetschefer är att det 

tvärtemot vad utredningen påtalar, skulle bli mer rättsosäkert då en klient inte kan 

överklaga ett beslut från Hälso- och sjukvårdslagen. 

En respondent pratar om just ansvarsfördelningen, missbruksutredningen och HsL när 

han säger: 

Problemet, det är ju att det är uppdelat, och det är ju också att ansvaret 

för missbruksvård ligger ju på kommunerna och då i den 

missbruksutredningen tittade man ju över lite huvudmannaskapet och 

utredarens idé var ju att det skulle överföras till landstinget. Att man 

skulle samla allting där. Och det är ju ett problem det här med 

samverkan, det finns ju inskrivet både i HsL och SoL att det ska till en 

samverkan. Så att det är ju redan lagstyrt att det ska etableras om 

behovet finns hos klienten och det finns det ju ofta. (Respondent 4) 

En respondent talade under en intervju om ansvarsfördelningen, om att huvudansvaret 

skulle förflyttas till landstinget. Denna respondent upplevde att kommunerna har 

närmare till klienterna, då kommunen i fråga arbetar mer med uppsökande verksamhet 

och har enligt utsago i det stora hela koll på vilka individerna med 

missbruksproblematik på orten är. Vad hon menar med att de har närmare till klienterna 

är att det är en öppen verksamhet, dit många kommer förbi och tar en kaffe och bara 

samtalar om väder och vind. Den här öppenheten har hon dock svårt att se att Hälso- 

och sjukvården skulle kunna erbjuda. Preventiva insatser som dessa är kostnadseffektiva 

menar hon, då det i många fall kan göra att det inte går så långt som ett LVM-

ingripande för klienten, vilket är väldigt dyrt för kommunen.  

En snarlik syn har en respondent från landstinget som menar att kommunen fyller en 

viktig roll trots att han vill se en förändrad organisationsstyrning. Han menar att 

kommunerna fyller en viktig roll som landstingen ofta saknar. Bland annat berättar han 

om den uppsökande och/eller samhällsnära rollen vilken är annan från sjukvårdens 

korridorer: 

Här tar vi mer in problematiken och försöker bolla med den och sen ska 

dem ändå ut i livet sen, fördelen med att kommunen är kvar tror jag är 

för att det är en behandling som är mer, jag ska inte säga mer aktiv men 

mer normaliserad, de finns mer ute i livet, där människorna finns. Mer 

naturligt, bostadsområden, ute på stan och så vidare. (Respondent 1) 
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En enhetschef inom landstinget ser inte den geografiska aspekten som ett problem, att 

omotiverade klienter ej skulle kunna ta sig några mil för att ta sig till Hälso- och 

sjukvården. Hon menar att man inte ska fokusera på resandet som negativt då klienten 

kan ”vara beredd att åka 30 mil om man vet att det finns billigt amfetamin”, för då kan 

de ju också resa för sjukvård.Det är främst här vi sett en diskrepans mellan kommun och 

landsting, då de kommunala cheferna tenderar att se de socialt utslagna som förlorarna 

med förslaget. En respondent säger: 

För den gruppen som är socialt etablerade, som kanske har för hög 

alkoholkonsumtion som oroar de själva och kanske deras partners och 

såhär, för de kanske det skulle va lättare att gå till sin läkare och prata 

kring det men sen har vi ju en annan grupp, de som står mer utanför 

samhället, som är mer socialt utslagna, den gruppen tror jag skulle 

komma i kläm. (Respondent 4) 

Något som flertalet av respondenterna har nämnt när det gäller ansvarsfördelningen är 

den geografiska aspekten, vilken de kommunala varit mer kritiska till. De kommunala 

tänker utifrån kommuninvånare och de i landstinget utifrån länsinvånarna, vilket visas i 

citatet: 

Ja, jag tycker de ska bli tydliga om vem som gör vad, och också hade det 

ju blivit samma utbud för alla länsinvånarna.(Respondent 5) 

Detta är något som inte får medhåll utav en kommunal respondent då hon menar att det 

skulle kunna fungera att ha vården hos landstingen men att det skulle drabba svaga 

grupper negativt. Hon talar om samhällen utanför en större kommun då hon säger: 

Vi har ju också en väldigt stor grupp missbrukare som inte är där, att de 

sätter sig på bussen och åker till staden, om jag tar här lokalt. Alltså de 

sätter sig inte till bussen och åker till staden tre gånger i veckan. Uteblir 

man från landstingets tider, jaha då får du ringa och boka en ny tid och 

ställa om dig i kö nånstans, det fungerar ju på de som är välfungerande, 

socialt etablerade och i många fall väldigt motiverade. (Respondent 2) 

Trots denna diskrepans upplever de även en ömsesidig respekt för varandras arbete. 

Inom landsting kan man ändå se fördelar med det kommunala, och en chef uttrycker att 

det hos kommunerna finns en bred kompetens kring missbruk och insatser som har 

pågått under lång tid. Detta bidrar till en enorm kunskap hos kommunerna menar hon, 

en kunskap som till viss del skulle kunna gå förlorad om förslaget går igenom då inte all 

personal följer en skatteväxling. 

Synen på missbruk och beroende 

Att se missbruks- och beroendeproblematik som ett socialt eller biologiskt/ärftligt 

problem är en fråga som flertalet av respondenterna tycker består. En respondent menar 

att sjukvården endast ser sina patienter som biologiska varelser och att fokus handlar om 

att bota med mediciner, se nedan. 

Det som skulle kunna vara en nackdel är ju att sjukvården ser ju ofta 

människorna som en biologisk varelse, det har ju skett också en 

förändring här de sista åren där man fokuserar väldigt mycket på 

mediciner och att man skall lösa allt med hjälp av medicin, och ibland 

tycker jag också att man övermedicinerar. Ibland så är det, alltså folk 
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har ju en sådan cocktail i sig, så, så som de, och jag begriper liksom inte 

hur de står upp sen. (Respondent 3) 

En respondent har en snarlik syn på det här, då hon menar att allt inte bara handlar om 

kemi, hon ser det mer som att missbruks- och beroendeproblematik ofta uppkommer 

utifrån sociala faktorer, som t.ex. uppväxtmiljö, personer i individens närmiljö, 

relationer etc. och vill att man skall behandla människor som sociala varelser, något 

som hon menar att man lätt glömmer bort. Hon uttrycker sig såhär: 

Jag tror att det är en kombination. Jag tror inte det är så självklart som 

att det sitter liksom i hjärnan någonting, du har nåt som är fel, att du 

har en sjukdom bara. Det handlar ju om vilken social miljö du har vuxit 

upp i, vilka förebilder du har, vad du har varit med om, men jag tror att 

det kan vara en kombination. Någonstans är det ju så att vi är ju olika 

känsliga för missbruk för att må dåligt då det händer saker runtomkring 

oss, vi har ju olika personligheter i detta. Men jag tror aldrig att man 

kan blunda för att den sociala biten också påverkar väldigt mycket. Och 

det kan jag ju tycka, man kan ju säga att det är ärftligt betingat rent 

biologiskt också, men jag menar jag som har jobbat sen 80-talet, jag ser 

ju rätt många som när jag jobbade med deras föräldrar en gång i tiden 

där barnen kommer nu. Jag tror inte det bara är ärftligt biologiskt. Sen 

finns det ju de som tycker det med ju. (Respondent 2) 

En annan respondent har samma tankar kring vad de två föregående respondenterna 

uttryckt om sjukvården, hon menar att det inte är ett renodlat medicinskt tillstånd då det 

har oerhörda sociala komplikationer, men anser dock att de har stora grupper där det 

inte hinner bli sociala komplikationer och att de ej når den gränsen. Främst när det 

gäller de personer som dricker på ett riskfyllt sätt och som väldigt ogärna går till 

socialtjänsten med sina bekymmer. 

Slutligen menar en respondent, med motsatt syn på vad föregående respondenter ovan 

beskrivit, då han menar att han en gång såg det som att det inte hade med sjukdom att 

göra. Men idag, efter några år på fältet, grundat på hans erfarenheter, säger han såhär: 

Varför skulle några trilla dit om det inte var en sjukdom, alltså har det 

med karaktären att göra? Att vi, så att nej, jag tror nog att det här 

sjukdomsbegreppet, att det faktiskt är en sjukdom. Och jag menar, är 

man så illa ute att man kan supa bort ett helt liv som, och är inte det en 

sjukdom så vet jag inte vad jag ska kalla det. Idag är jag beredd att 

skriva under på att någon form av sjukdom är det, och ska behandlas 

som en sjukdom, bara för att man är sjuk innebär det inte att du har en 

total ansvarsfrihet, utan det kan du inte göra någonting åt, för att det är 

din sjukdom som tar allt. Utan att ha en sjukdom och bära på en 

sjukdom, då handlar det om att förhålla sig till den och ta ansvar för 

den. (Respondent 1) 

Synen på socialtjänsten 

En aspekt är att klienterna väljer att gå en annan väg, att de har en förvrängd syn om att 

inte vilja kontakta socialtjänsten, såhär uttrycker sig en av respondenterna: 
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På en LVM-institution är myndigheterna en fiende, klienterna frågar: 

kommer ni från soc?, så frågan är om det är en miljö där de egentligen 

kan vara mottaglig för en behandling, kan jag ju tycka. Det är ju en 

speciell miljö, och en speciell stämning nånstans som präglar 

det.(Respondent 2) 

I detta exempel talar hon utifrån egna erfarenheter då hon har träffat klienter under 

snarlika omständigheter. När vi har talat med en respondent på socialtjänsten kan han 

till viss del hålla med om att ett flertal personer som besöker socialtjänsten har en 

förvrängd syn, men arbetar samtidigt med att förstå varför de tänker så och vad de kan 

göra bättre, för att man skall ändra det perspektivseendet. Han uttrycker sig såhär: 

Nä, man kan få en bild av att socialtjänstens missbruksvård är, den är 

liksom ingenting. Dom jobbar liksom hipp som happ, och lite sådär och 

sitter och hummar och tycker synd om och lafsar runt lite. Men så 

uppfattar jag det inte, utan vi vet vad vi håller på med, i det stora hela, 

sen ibland kan man väl undra och så va, man måste alltid ifrågasätta 

också, gör vi rätt saker?, blir det här bra för de vi möter?, kan vi göra 

på ett annat sätt? (Respondent 4) 

Syn på bemötande 

En annan aspekt som en respondent belyser, är om man skall lagstifta om ett gott 

bemötande, eller ej. Detta tycker han inte skall behövas då han menar att det de facto 

handlar om rent sunt förnuft, han uttrycker sig såhär:  

...så ska man lagstifta om det, då är det nästan som att vi alla som 

jobbar inom, ska vi gå hem och fundera över vårat yrkesliv? Och nästa 

måndag, ska vi säga upp oss och få in nytt folk? För kan vi inte bemöta 

de människorna på något sätt, då vet jag inte hur vi ska göra, och vad är 

ett gott bemötande?(Respondent 1) 

Särskilt när det gäller bemötande vill respondenterna att klienterna ska känna sig trygga, 

sedda, lyssnade till och förstådda. En respondent uttrycker det såhär:  

...ja, det också, att man känner att, den som möter en som behandlare 

liksom bryr sig, är engagerad, och inte bara sitter liksom och tittar på 

ett formulär och kryssar i eller fyller i skalor och såhär, utan att det är 

faktiskt ett riktigt möte, att det är nån som vill nånting väl med en. 

(Respondent 4) 

Den respondent som talade om lagstiftning tycker att det måste bli tydligare med vad 

man tar upp i missbruksutredningen, då han säger att det är ynkligt att man ens 

behandlar en sådan fråga, och uttrycker sig om att lagstifta om ett gott bemötande såhär:  

Det går ju fasen inte att lagstifta om det, och vad är det för böter då? 

Vad är straffet, det borde ju nästan finnas en påföljd? Annars kan vi ju 

skita i det. Om du inte har ett gott bemötande, nej skit du i det, dra åt 

helvete, det händer ju ingenting ändå. Är dem skitstövlar så kommer jag 

vara skitstöveln ändå, men skämt och sido va.(Respondent 1) 
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Styrformer för att utveckla missbruks- och 
beroendevården 

Statsbidrag 

Frågan om riktade statsbidrag, vilket Lundqvist (1998) kallar anslagsstyrning, till olika 

projektsatsningar, är något som har diskuterats vid samtliga intervjutillfällen. Det ses 

som något bra inom såväl landsting som kommun, men pengarna tar slut och mer 

långsiktiga lösningar önskas. Enlösning respondenterna uttrycker för att råda bot på de 

problem som råder idagär statsbidrag till missbruks- och beroendevården. Detta gäller 

för bostad- och sysselsättningsproblemen som för missbruksvården i stort.Enannan sak 

de menar borde inkluderas är brukarorganisationerna, för att öka brukarinflytandet. 

Många respondenter ser att det ofta är ekonomi som ligger till grund för problem i 

missbruks- och beroendevården, att saker och ting vore bättre eller lättare med mer 

resurser. En landstingschef säger ”ju mindre pengar det finns, desto mer tjabbar man ju, 

för då är det ju ännu mer viktigare att man inte gör av med mer pengar än man har”. 

Bostads- och sysselsättningsproblemen tror några av respondenterna kan lösas genom 

statsbidrag. Dock så vet de två respondenterna i landstinget med sig att bidragen 

kommer att gå till kommunerna, då det är den kommunala sektorn som arbetar med stöd 

till boende och sysselsättningsverksamheter, såhär säger en av landstingets 

respondenter: 

Statsbidrag brukar ju lösa det mesta. Men då är det ju till kommunerna 

man kommer att rikta de här anslagen. Alltså landstinget bedriver inte 

några som helst boende, det är ju sjukvård liksom.(Respondent 5) 

En respondent berättade om ett projekt, som kallas för ”bostad först” och som nyligen 

startats upp. Detta projekt går ut på att ordna boende och en stabil/trygg miljö för 

klienten innan den tar hand om dess individuella problem. Hon är väldigt positiv till 

projektet, men menar att det är svårt att ordna bostäder generellt i staden och då även till 

insatser liknande dessa. För de som kommer in i programmet och får en lägenhet, är 

dock resultatet mer positivt, men kön är lång. Respondenterna talar om boendet som en 

absolut förutsättning för att ett lyckat utfall av vården skall kunna ske, såväl inom 

landsting som kommun. Såhär säger en respondent i landstinget: 

Det är svårt att få nån framgångsrik behandling om man inte har en 

bostad eller något socialt nätverk liksom så, man måste komma ut till 

nånting, det måste finnas nånting runtomkring. (Respondent 1) 

Något mer som hade kunnat göras menar en respondent, är att bygga fler billiga 

bostäder. Hon menar att när det byggs så är det oftast finare områden, med tanken om 

en förskjutningseffekt, vilken ej är klarlagd ifall det verkligen faller ut som en 

förskjutningseffekt: 

Ja, alltså, problemet är ju också att de bostäder som byggs är dyra, ja, 

så det är ju inte helt lätt. Ja, sen tänker man att det ska bli en 

förflyttningseffekt liksom, men jag vet inte hur stor den effekten är. 

(Respondent 3) 
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Utöver bostadsfrågan menar en annan respondent att man bättre ska stimulera för 

brukarorganisationer och brukarråd för att öka brukarinsynen. Dock menar hon att man 

måste hålla sig inom lagens riktmärken och författningar, hon berättar såhär: 

Men jag tänker att, i många andra, jag tänker hjärt- och lungsjuka, har 

megastarka föreningar, alltså som astma och allergiförbundet, de är 

skitstarka, de har mycket synpunkter och kräver och ja ni vet tunga, och 

skriver och är aktiva och ja, det hade varit skönt om vi fått hit samma 

skjuts här, för de har ju haft en stark röst i samhället.  Ibland kanske 

staten kunde gå in och, med bidrag eller att bistå med, ja, med bidrag 

till att anställa eller whatever, för jag tänker ju ändå att det är ju för 

dem vi är till, och sen måste vi ju hålla oss inom den, eller de lagar och 

författningar som vi har, men där tänker jag ju att, där skulle staten 

kunna bidra. (Respondent 5) 

Samma landstingschef menar även att det är typiskt att man ofta sparar in på 

äldrepsykiatrin och beroendevården då dessa grupper saknar starka talesmän eller 

organisationer i samhället. Att det sparas in på missbruksvården inom psykiatrin är 

något som även fått medhåll av kommunala chefer, vilka menar att de blandas med 

klientel med psykossjukdomar och äldre vilket upplevs negativt.  

Något som flera har önskat mer av är att istället för projektpengar ge 

stimulanspaket, det vill säga att olika mål ska vara uppfyllda för att man ska få 

utdelning. En respondent uttrycker det såhär: 

...då kan man använda det för att stärka upp det man har istället för att 

sätta igång några tjusiga projekt som sällan blir implementerade i 

verksamheterna. (Respondent 2) 

Flera av respondenterna tycker det är bättre med stimulanspengar utefter 

prestation, istället för projektmedel som sällan håller måttet då pengar snabbt tar 

slut. Här uttalar sig en annan respondent om projektmedel, då hon delar synen 

om att det inte händer så mycket med projekten i slutändan: 

...ja alltså projektmedel är ju inte heller fel men jag tror att risken är att 

det blir tjusigt för stunden, men påverkar kanske inte så mycket i 

längden, men det är bättre än inget. (Respondent 2) 

Lagstiftning 

Samtliga respondenter ser att en ökad tydlighet om ansvarsfördelningen bör ske i det 

fall det skall fortsätta i samma spår. Förslag till ökad tydlighet kommer från en 

kommunal respondent då han gärna skulle se att landsting och kommun arbetade i 

samma byggnader, för att på så sätt komma närmare varandras vardag och jobba 

tillsammans kring klienterna. Att regelstyrt lagstifta om detta vore bra menar han: 

...att man ska lagstifta då, att det ska bli ännu tydligare det här med att 

jobba gemensamt, att det ska av samverkan, det finns redan idag i och 

för sig, men att man skärper upp det ytterligare tänker jag. (Respondent 

4) 

Han vidareutvecklar resonemanget och kallar det för beroendecenter, en arbetsplats där 

kommunen samarbetar med landstinget med utgångspunkten att man samarbetar från 
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start. Dessutom argumenterar han för att en ändrad ansvarsfördelning skulle påverka de 

svagaste grupperna i samhället negativt. 

Andra vill att man går steget längre än att lagstifta om samverkan. Istället vill de att 

missbruksutredningens förslag om en organisationsförändring särskilt ska lyftas. En 

respondent vill se missbruksutredningens föreslagna organisationsförändring:   

Det hade varit kul att testa en huvudman. Om behandlingen och vården 

hade legat på landstinget, och att landstingen hade haft såväl 

tillnyktringsenheter som beroendeavdelning. Men det tror jag, att göra 

upp med det vad gäller missbruks-och beroendeproblematik och sen 

försöker att ha en huvudman. (Respondent 1) 

Utbildningssatsningar 

Att på olika sätt styra utbildning när det gäller att satsa på befintliga utbildningar, skapa 

nya eller ge ut riktlinjer är olika sätt staten kan bedriva informationsstyrning på 

(Lundqvist, 1998). Detta styrningsområde har vi mött många åsikter kring, såväl 

positiva som negativa samt med en del exempel åt vardera hållet. Några av 

respondenterna menar att de redan bedriver kontinuerlig fortbildning där staten inte 

behöver vara med och styra, och andra pratar om socialstyrelsen som något nödvändigt 

ont man inte behöver följa men att de trots allt fyller en viktig funktion. Däremot talar 

flera om att det skulle behövas fler av de professioner som finns idag, och som tagit upp 

under problem kring missbruksvården, ser många en bristande kompetens. Därför 

välkomnar många utbildningssatsningar och stärkta utbildningar. 

Något som särskilt har varit återkommande är att det dels finns en övertro på läkare 

samt att det är ett underskott på specialiserade läkare inom psykiatrin, såväl som 

psykiatrisjuksköterskor. Därför vill de att man utbildar fler och på så sätt stärker det 

området, dels i inriktningen mot psykiatri, allteftersom sjuksköterske- samt läkarbristen 

och den bristande kompetensen blivit ett faktum som råder i samhället. Såhär uttrycker 

sig en respondent: 

Vi behöver fler psykiater, folket blir ju inte friskare, och det är ju så att 

när jag började i det här jobbet så visste vi ju inte vad det var som var 

fel. Vi hade en väldigt liten kunskap om vad det var som fel på folk, eller 

vad de behövde för hjälp rättare sagt. Men de sista tio åren har det ju 

skett jättemycket på det här området, men samtidigt då så ställer man 

fler diagnoser och så, och förstår mer vad det är som är fel. (Respondent 

3) 

En respondent anser också att statusen för psykiater är för låg och att man på något sätt 

bör höja statusen i den professionen, så att det är fler som väljer att utbilda sig till det. 

Medan en annan respondent vill att det skall in professioner med en annan typ av 

kompetensnivå, det vill säga personer som besitter andra kunskaper. De här två 

respondenterna har dessutom lyft att man borde fortsätta med att utbilda personal mer 

internt. 

Det måste ju liksom hela tiden vara fortbildning för medarbetare, man 

är ju inte färdig bara för att man gått ut skolan och sätter sig och får en 

anställning. (Respondent 4) 
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Att på olika sätt satsa på att utvalda medarbetare får specialkompetens inom specifika 

områden är ett sätt som gör att man kan utbilda den personal eller det arbetslag man 

arbetar med, och på så sätt gagna den egna verksamheten. Detta kan ses som ett positivt 

exempel på att kompetensen inte försvinner vid projektets slut. Internutbildningar och 

fortbildning är något som har blivit allt större de senaste åren, då man sett att det skett 

en enorm spridning av kunskap. En respondent är väldigt positiv till detta tänk, men vill 

att det skall användas till rimliga priser. En annan respondent talar om avståndet mellan 

teori och praktik, och vill då se ett ömsesidigare samarbete mellan universitetsvärlden 

och yrkeslivet, och nämner att hon gärna skulle ha en forskare placerad hos dem för att 

få mer evidens kring det vanliga arbetet. Det forskas för mycket i projekt, och för lite i 

vardag, menar hon. 

Brukarorganisationer 

En aktör vi ej tänkt på när det gäller samverkan som har kommit upp i intervjuerna är 

samverkan mellan de professionella inom såväl landsting som kommun – med 

brukarorganisationer. 

Den stora pusselbiten är väl egentligen, det är brukarråden, alltså, 

brukarna själva och hur dom organiserar, för är det några som vet 

mycket mycket mer än vad jag vet så är det brukarna själva.(Respondent 

1) 

Respondenten menar att de redan har tagit ett första steg mot detta, genom att en 

brukarrevision av verksamheten är i grundande. Det beskriver han som att det kan bli en 

av de ärligaste revisionerna någonsin, då ingen har något att vinna eller förlora på detta. 

Med detta menar han att man inte går och letar efter förklaringar utan nätt och jämnt 

ställer sig frågan – vilken hjälp får patienterna här? Han fortsätter sitt resonemang kring 

brukarorganisationer med att det är de som vet: 

...hur det ska se ut i ett väntrum, hur det ska se ut med färger, storleken 

på rum och antalet rum, britsar och sängar och allt, så det är brukarna, 

dom själva, dom som konsumerar vården. Om jag nu producerar kan jag 

ha synpunkter på det men inte på samma sätt som om jag konsumerar. 

Så att det kanske är det smartaste, låt inget landsting eller kommun få 

pengar förrän det har varit en brukarrevision. (Respondent 1) 

Vad han menar är att brukare inte har den röst i samhället som andra 

organisationer för sjukdomstillstånd, men att deras röst behöver stärkas. 

Alltså dom här patientgrupperna dom har ju ingen stark röst, ute i etern, 

ute i samhället...men ett sätt att styra är definitivt, det tror jag på, att 

brukarråd skulle få va med på mycket mycket mer och kanske efter 

brukarrevision, det kan jag tänka mig att skulle va en av de ärligaste 

revisionerna vi varit med om. För det finns ingen anledning att skydda 

något eller några utan det är bara att titta på hur organiserar ni er? 

Vad får vi för hjälp? Hur lång är väntelistan? Hur ser återbesöken 

ut?(Respondent 1) 
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Styra genom myndigheter 

Annat som lyfts fram som positivt är socialstyrelsens riktlinjer, vilket ger mer kött på 

benen för de som arbetar med berörd patient/klient-grupp. Man ser även att 

socialstyrelsen kan ligga på för mycket ibland, speciellt när det gäller olika former av 

instrument, men det är trots allt rekommendationer och vissa kommuner tackar nej till 

dessa och har utvecklat eller utvecklar egna instrument vilka de tycker passar 

verksamheten bättre. En respondent uttrycker: 

Ja, socialstyrelsen kan lägga på kommunerna rätt mycket 

arbetsuppgifter, att man ska göra ASI, man ska göra uppföljningar 

enligt en metod som, de samarbetar ju med ett företag där man tagit 

fram det här ASI-instrumentet, och sen har det företaget tagit fram 

uppföljnings- och utvärderingsinstrument, vad ska man säga, det blir 

väldigt styrt, vi har egna kartläggningar, vi jobbar med att ta fram också 

utvärderingsinstrument för egen del, så att vi har sagt nej till det som 

socialstyrelsen föreslår därför vi tycker att vårat är bättre och passar 

oss bättre, så att det kan bli för mycket styrning också. Men att man 

plockar fram möjligheter till att utveckla kunskapen, till exempelvis 

erbjuda utbildningar, det tycker jag är positivt. (Respondent 4) 

Statliga projekt 

En respondent berättade om att man startat upp olika kurser ”Case management” och 

”Kunskap till praktik” där man få utbildning/fortbildning i vissa arbetsområden. Den 

förstnämnda handlar om att vara inriktad på att jobba i personens närmiljö, 

samhällsbaserat och även som uppsökande verksamhet.Medan ”kunskap till praktik” 

kom till som ett komplement för att utveckla missbruks- och beroendevården, ett projekt 

som startats upp för att stödja kommuner och landsting där målet är att skapa 

långsiktiga förutsättningar för evidensbaserad praktik. 

Sammanfattning av resultat 

Våra respondenter har gett oss väldigt mycket resultat, till vissa delar ett spritt sådant, i 

andra ett relativt sammanhängande. Klart är att dessa frågor har diskuterats mycket 

innan våra besök och att förväntan på missbruksutredningen har varit stor. Nedan följer 

en sammanställning av resultatet, i vilken vi följer samma ordningsföljd som i resultatet. 

Upplevda problem 

Ett problemområde i dagens missbruks- och beroendevård är resurser och hur de skiljer 

sig geografiskt, vilket visar på en stor skillnad mellan kommuner men även mellan 

landsting. Vården är inte lika i landet, och detta vill vissa lösa genom en förändrad 

organisationsstyrning då det blir lika för alla länsinvånare. En del höjer dock ett 

varningens finger för att de som är mest utsatta skulle lida av detta. 

Ansvarsfördelningen och de upplevda samarbetssvårigheterna mellan kommunerna och 

landstingen är ett problem som alla respondenter utom en upplever, till detta problem 

ges en rad lösningar. 

Bostäder och sysselsättning är problemområden som dykt upp i samtliga intervjuer. 

Bostad ses av många som en förutsättning för effektiv vård, och sysselsättning som en 

förutsättning för att fylla sin vardag med något efter behandling så att klienten inte 
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trillar tillbaka i missbruk. Det behöver inte vara en fullvärdig sysselsättning likt ett 

heltidsjobb, men åtminstone någon timme om dagen, påpekas det. 

Respondenterna upplever en bristande kompetens, och vill gärna stärka upp 

grundutbildningarna för att uppnå en bättre kompetens. Det evidensbaserade arbetssättet 

ses som positivt, även om det inte bör stirras blint på evidens. Ett visst 

handlingsutrymme behövs menar flera. Socialstyrelsens riktlinjer ses som en form av 

brytpunkt för utvecklingen av det evidensbaserade arbetssättet, och flera vill se att det 

ska forskas mer. Ett problem som upplevs med forskningen är att det för ofta forskas i 

projekt istället för i det vardagliga arbetet. 

Synpunkter på missbruksutredningen 

Organisationsstyrningen var det mest samtalade ämnet när vi diskuterade 

missbruksutredningen med samtliga respondenter. Alla tyckte något och de tyckte 

väldigt olika. Det som kom fram var att det ska vara kvar i nuvarande form med 

regelstyrd samverkan, och att man bör gå missbruksutredningens väg. Fördelar och 

nackdelar med de olika alternativen lyftes fram, där sjukdomssynen och den geografiska 

aspekten var de områden som det samtalades mest kring. 

Lagstiftandet om ett gott bemötande togs även upp av flera. Visst ska det vara ett gott 

bemötande menar de, men det skall ej behöva gå så långt som till en regelstyrning kring 

det. 

Missbruksutredningen har gett fler frågetecken än utropstecken menar en respondent, 

och menar att bland annat att definitionerna inte är tydliga kring sjukdomstillståndets 

vara eller icke-vara. 

Lösningar för en framtida bättre missbruks- och beroendevård 

Organisationsstyrningen blir återigen aktuell, vilket går att läsa under tidigare rubrik. 

Flera av respondenterna hävdar att en tredje part bör ingå som en samverkanspartner, då 

de vill se ett utökat inflytande för brukarorganisationer och fler brukarrevisioner. 

En utökad informationsstyrning lyfts fram av flera, dels genom att stärka upp 

grundutbildningar samt att satsa mer på internutbildningar. Till detta vill de även att 

statusen ska höjas för psykiater och psykiatrisjuksköterskor. 

Flera av respondenterna menar att statsbidrag brukar lösa det mesta, åtminstone 

kortsiktigt. Vad respondenterna vill se är att det via statsbidrag ska satsas på att förbättra 

verksamheter. Stimulanspaket bör tas tillhand före projektmedel och vid projekt gärna 

utbilda utbildare så att kompetensen stannar kvar vid projektets slut. 

Bostadsfrågan ses som väldigt viktig, och rentav en förutsättning (kombinerat med 

sysselsättning) för att en positiv förändring ska kunna ske. Det behöver byggas fler och 

billigare bostäder och program som ”bostad först” lyfts fram som positivt för vårdens 

utfall. 

Teoretisk problematisering 

De teoretiska utgångspunkterna i detta arbete är Lundquists (1998) begrepp angående 

statliga styrningsformer, vilka kopplas till empirin i resultatdelen. Begreppen nedan 
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följer i samma ordningsföljd som i de teoretiska utgångspunkterna, med de subjektiva 

åsikterna från intervjutillfällena kring insatser som faller under dessa begrepp. 

Ett problem för oss som skribenter är att vissa av styrelsesätten ligger väldigt nära 

varandra i en del avseenden men vi har försökt att på bästa sätt dela upp dessa utifrån 

Lundquists (1998) begrepp om styrning av offentliga verksamheter. Exempel där vi 

upplevt kategoriseringarna som svåra är ofta mellan anslagsstyrning och 

informationsstyrning, där man vill satsa på att stärka upp utbildningar 

(informationsstyrning) genom att avsätta en viss summa pengar till detta (anslag). Därav 

blir gränsen hårfin, och detta är en svag punkt i begreppen. Nedan följer empirin 

kategoriserat utifrån styrningsbegreppen från Lundquist (1998): 

När det gäller regelstyrning så är det en styrform vilken respondenterna 

uppmärksammat som ett viktigt sätt för staten att styra. Denna styrningsform är ett 

begrepp respondenterna samtalat mycket kring. De har bland annat förkastat 

lagstiftandet kring ett  gott bemötande då lagstiftning ej får ersätta sunt förnuft, även om 

regelstyrningen i sig fyller en viktig funktion. Annat som lyfts fram gällande 

regelstyrning är att kommuner och landstings samverkan är så dålig att i det fall en 

ändrad organisationsstyrning inte sker enligt missbruksutredningens förslag, bör det 

regelstyras tydligare kring samverkan. Ett förslag till denna utveckling är vad en 

respondent kallar beroendecenter, där såväl kommun som landsting är representerade 

med ett tydligt samverkansansvar. 

Den i särklass mest diskuterade formen av styrning är anslagsstyrning där man ställt 

projekt och stimulans mot varandra till stimulanspaketens fördel. Flera respondenter vill 

se en ökad anslagsstyrning i form av stimulanspaket för att kunna förbättra redan 

befintliga delar i verksamheter. Anslagsstyrning har även nämnts som en lösning till 

bostadssituationen med orden ”bidrag brukar väl lösa det mesta...”. Anslagsstyrningen 

vill även användas för att stimulera brukarorganisationer och kommuner sägs vara 

direkt beroende av statlig anslagsstyrning. Anslaget mot missbruks- och 

beroendevården anses överlag vara för lågt samt vara ett område utsatt för ständiga 

besparingar.  

När det gäller frågan om staten ska bestämma vilka kompetenser som krävs för att 

inneha vissa tjänster, det vill säga rekryteringsstyrning, var det inga respondenter som 

uttalade att de vill se en sådan. 

Organiseringsstyrning är tveklöst den mest diskuterade frågan om vi ser till 

kluvenheten inför missbruksutredningens föreslagna organiseringsstyrning. Andra har 

även uttalat en viss ambivalens kring hur de vill se organiseringsstyrningen i framtiden. 

En intressant aspekt är en tredje parts eventuella medverkan, brukarorganisationer, vilka 

flera vill se delaktiga i utformandet av vården. En koppling ses mellan att 

brukarorganisationerna är svaga i förhållande till andra sjukdomsorganisationer, med att 

missbruks- och beroendevården är ett område utsatt för ständiga besparingar. Det 

behövs en stark röst för dessa i etern, uttalas det.           

Det uttalas att Informationsstyrning behövs för att flera respondenter talar om en 

bristande kompetens. De önskar satsningar för att stärka upp grundutbildningarna, då 

flera respondenter ej upplever att man är färdigutbildad efter högskolestudier. Även 

specialistutbildningarna bör göras mer attraktiva vilket även missbruksutredningen 

påtalar att de vill göra. Överlag är respondenterna positiva mot ett mer evidensbaserat 
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arbetssätt, med reservationen att man ej får stirra sig blind på evidens, dock så nämns 

Socialstyrelsens riktlinjer som ett positivt tillskott. 

Det enda av Lundquist (1998) begrepp som inte diskuterats vid intervjutillfällena är 

orderstyrning.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När vi påbörjade detta arbete var syftet en komparativ design (Bryman, 2011) då vi ville 

jämföra vad för synsätt man hade på förslaget om en ändrad ansvarsfördelning hos 

representanter hos såväl kommuner som landsting. Vi ville blanda hermeneutiken 

(Hyldgaard, 2008) med det komparativa för att få respondenters subjektiva synvinkel, i 

två olika kontexter och jämföra dessa med varandra. Efter hand, i samråd med 

handledaren, ändrade vi vårt syfte till det nuvarande, och valde bort det komparativa. 

Fokus blev istället hur utvecklingen av missbruks- och beroendevården via olika statliga 

styrelsesätt ser ut, upplevs och föreslås.  

Genom vår analysmetod meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009)så har vi i 

den nya studien fått välja bort vissa delar av det data och material vi samlat in under 

våra intervjutillfällen.Detta då vi ansett datan irrelevant för det nya syftet samt haft 

resultatets omfång i beaktande. Bland annat har vi prioriterat bort hur verksamheter 

påverkas på organisatorisk nivå. En del av det har dock kunnat intregreras i arbetet, 

under avsnittet bristande kompetens. Meningskoncentreringen har även varit till stor 

hjälp då vi på ett enklare sätt har kunnat dela in resultatet i över- och underrubriker. 

Detta med hjälp av en whiteboard-tavla för att lättare kunna se de sammanhang i vad 

som höll på att bli vår text. 

Det nya syftet med problemformuleringar har uppnåtts då vi fått en bra inblick i 

respondenternas syn på verkligheten. Vi har fått ta del av mycket lärorikt material och 

kunnat diskutera många aspekter. Våra frågeställningar om upplevda problem, synen på 

missbruksutredningen samt alternativa förslag till fortsatt styrning av missbruks- och 

beroendevården har gett oss mycket tankar och funderingar under arbetets gång, vilket 

även kan ses i resultatdiskussionen nedan. Studien har på så sätt varit positiv till den del 

då vi lärt oss mycket bra saker som vi kan ha med oss i framtida yrkesliv och liv i 

övrigt.   

Vår kvalitativa metod vilken inkluderar semi-strukturerade intervjuer anser vi har 

fortlöpt över förväntan och vi tror med oss att den pilotintervju vi gjorde ett par veckor 

innan de aktuella intervjuerna har hjälpt oss på traven.Det har dels hjälpt oss då vi 

kunnat lära mer om hur upplägget fungerar i praktiken, använt oss av intervjuteknik 

med återkoppling, samt beräknat tiden för ett intervjutillfälle. Efter pilotintervjun 

gjordes smärre förändringar i intervjuguiden, i samråd med handledaren, efter vilka vi 

inkluderade en introduktion till den sista frågan gällande förslag till fortsatt styrning. 

Detta för att bättre kunna förmedla vad vi ville få fram vilket skulle leda till adekvata 

svar till frågeställningen. Vi vill även tillägga att den beräknade tiden till intervjuerna 

stämde väl överens mellan pilotintervju och aktuella intervjutillfällen med en 

tidsomfattning på 50-70 minuter per tillfälle.  
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Urvalet är något vi i efterhand är nöjda med då de flesta av respondenterna kunnat följa 

med i frågeställningarna och har varit välbekanta med missbruksutredningen och dess 

förslag till fortsatt styrning. I något enstaka fall har det varit lite svårare att nå fram, 

vilket har krävt mer av oss som intervjuare, och varit lärorikt på sitt sätt. I resultatdelen 

har vi efter varje avslutat citat skrivit ut respondent 1, 2 och så vidare. På så sätt ges 

läsaren en uppfattning kring variationen bland citaten, och hur ofta respondenternas 

uttalanden har fått synas i arbetet. Detta för att öka resultatets trovärdighet enligt 

kvalitetskriterierna. I kriterierna ingår även överförbarhet, där man tar hänsyn till 

sammanhangen i vilka uttalandena har skett. Detta har vi använt i avseenden då det har 

känts relevant, men i det stora hela har vi undvikit detta för att studien inte skall 

uppfattas som komparativ (jämförande). Vi har som ovan beskrivit, under intervjuernas 

gång haft lite svårare att nå fram i några fall. Bland annat då någon respondent haft 

okunskap kring ämnet. Därför har vi i något enstaka fall beskrivit frågan mer ingående. 

Detta har kunnat göras genom våra semi-strukturerade intervjuer vilka har bidragit till 

bättre redogörelser och detaljerade svar. 

I vår metoddel har vi beskrivit hur vi gått tillväga under genomförandet av studien. 

Detta för att öka möjligheterna till att göra om studien på nytt, av en extern granskare, 

enligt kvalitetskriteriet pålitlighet. Då denna studie är kvalitativ med intervjumaterial 

som grund för resultatet bör man ha i åtanke att det är subjektiva åsikter, från källor som 

inte får avslöjas. Därför finns möjligheten till ett resultat som är snarlikt, men inte 

kommer att visa ett exakt resultat som vår studie. Det sista kvalitetskriteriet: en 

möjlighet att styrka och konfirmera anses har uppnåtts då vi försökt anpassa oss i att 

vara så objektiva som möjligt, att inte lägga i egna värderingar i de utvalda 

frågeställningarna, såsom att komma med tankar och idéer som skulle kunna påverka 

respondenternas syn och tankemönster.  

Resultatdiskussion 

Missbruksutredningen SOU (2011:35) visar på att vården inom missbruks- och 

beroendevården endast når en av fem som skulle vara i behov av den. Till detta hör en 

rad olika anledningar till vilka de försöker få bukt med, bland annat genom en ändrad 

ansvarsfördelning mellan kommun och landsting. Denna ändrade organisationsstyrning 

Lundqvist (1998) har våra respondenter haft mycket att säga till om. Utifrån resultatet 

från våra intervjutillfällen står det klart att enhetscheferna vi intervjuat inte har en 

enhällig syn ifall missbruk och beroende är att betrakta som ett sjukdomstillstånd eller 

ej. Då synen inte är till fullo bekräftad angående ifall missbruk- och beroende är att 

betrakta som ett sjukdomstillstånd ser vi det som högst tvivelaktigt att förmedla 

ansvaret till sjukvården. En tydlig ambivalens syns hos respondenterna, då det endast 

var en av fem som uttryckligen sade att han stödde sjukdomssynen. Övriga respondenter 

sade att det var en blandning eller av en art av sociala problem. Därmed känns det 

rättsosäkert att förmedla ansvaret till vården, och HsL, där beslut ej kan överklagas för 

ett tillstånd det inte ens är klarlagt kring, vilket en respondent också hävdar. Sedan kan 

det finnas en rad anledningar till att respondenterna inte upplever att de instämmer i 

sjukdomssynen, det kan vara att de ej tagit del av de nya rön som missbruksutredningen 

använder som evidens, de kan ha annan eller gammal evidens bakom deras synsätt eller 

så är det en kombination av olika saker. Vissa har påtalat att det inte känns helt klarlagt 

även efter missbruksutredningen, varav ytterligare förtydligande kring 
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sjukdomstillståndets vara eller icke-vara känns som en nödvändighet. Det behövs 

således ytterligare informationsstyrning kring ämnet. 

Flera av våra respondenter menar att den föreslagna organisationsförändringen skulle 

påverka den socialt utslagna missbrukaren då de geografiska avstånden blir större, 

många skulle inte sätta sig på en buss till en närliggande större stad för att ta del av 

vården. Otydligheten påverkar den enskilde menar missbruksutredningen, men en 

organisationsförändring av detta slag skulle slå hårt mot många enskilda i denna 

gruppen menar våra respondenter. Här ser vi också en klar diskrepans mellan landsting 

och kommun då landstingsrespondenterna tenderar att vara betydligt mer positiva till 

den föreslagna ansvarsfördelningen än kommunernas dito. De kommunala 

respondenterna ser till den socialt utslagna gruppen medan en landstingsanställd uttalar 

att om de kan ta sig 30 mil för amfetamin så kan de ta sig till grannstaden för vård- och 

behandling. Detta ser vi, bakom detta arbete, som en jämförelse som ej är relevant då 

man inte kan ställa ett beroendetillstånd mot behandlingen av detta tillstånd.  

Rättssäkerheten skall genom dessa förslag höjas menar missbrukutredningen, och talar 

om en stärkt ställning för individen. Under intervjuer har vi däremot mötts av farhågor 

om att rättssäkerheten snarare sänks, då beslut via HsL inte går att överklaga. 

Respondenter är rädda för en ökad medikalisering, och enligt inlägget i SvDs 

opionionssida brännpunkt så är denna farhåga något som fått förslaget att falla (se: 

implikationer). Även SKL (2009) har uttalat en rädsla för ökad medikalisering på 

bekostnad av psykosociala insatser. Det ligger helt klart en poäng i denna farhåga ser vi, 

men vi kan dock inte blunda för att denna poäng faller bort i det fall det vore helt 

klarlagt med frågan angående sjukdomstillstånd. Vi upplever dock inte att vi är där 

riktigt än. En annan aspekt kring rättssäkerheten som missbruksutredningen tar upp är 

att göra en regelstyrning (Lundqvist, 1998) angående ett gott bemötande. En klient eller 

patient ska med andra ord ha en lagstiftad rättighet om ett gott bemötande och flera av 

våra respondenter ställer sig väldigt frågande till detta. Vad de menar är inte att de vill 

förringa klienten ett gott bemötande, utan snarare att det är sunt förnuft och inget som 

ska behöva regleras i lagstiftning. Där är vi beredda att instämma med respondenten i 

fråga, ett gott bemötande bör vara sunt förnuft, och en lagstiftning bör medföra ett straff 

om man bryter mot denna lag. Hur skulle det se ut att straffa någon för ett dåligt 

bemötande, skulle det ens finnas ett straff för ett dåligt bemötande och hur skulle det här 

påverka symmetrin i relationen mellan behandlare och klient? Bättre är då att genom 

utbildningssatsningar eller fortbildning ge personalen en ökad kompetens för 

målgruppen, då en ökad insikt och förståelse kring en problematik bör göra det lättare 

att bemöta denne. Ett annat alternativ vore att antagningen till programmen till sociala 

yrken innehåller intervju, för att kunna se hur den blivande studenten bemöter 

människor och hur pass utvecklad dess sociala kompetens är. 

När det gäller utbildning så vill samtliga respondenter att grundutbildningarna ska 

stärkas och även att det ska satsas mer på specialistutbildningar. Detta är ett område där 

missbruksutredningens förslag till informationsstyrning sammanfaller väl med 

respondenternas upplevda behov av utbildning och fortbildning. Utbildning då 

grundutbildningarna ska stärkas med specialiseringsalternativ mot missbruks- och 

beroendevården för såväl psykologer, socionomer som sjuksköterskor och fortbildning 

då yrkesverksamma utan formell utbildning ska få en introduktion på sex månader och 

formellt utbildade en tvåårig vidareutbildning med efterföljande yrkeslegitimation. 

Yrkeslegitimation är inget som har efterfrågats, men utbildningssatsningar har i hög 
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grad, varav vi tolkar detta resultat som samstämmigt med missbruksutredningens 

förslag, likväl när det gäller forskning då utredningen vill satsa på nationella 

forskningscenter. Vad gäller forskning så har respondenter sett avståndet mellan teori 

och praktik som för långt, och att det forskas på projekt när det väl forskas. Mer kött på 

benen önskas genom ett mer ömsesidigt utbyte mellan universitetsvärlden och 

yrkesvärlden, ett förslag till detta är att ha forskare stationerad hos exempelvis 

socialtjänsten för att utvärdera det vardagliga arbetet.  

Respondenter från socialtjänsten talar om synen på deras verksamhet som negativ och 

även andra respondenter talar om denna verksamhet som nödvändig, men stämplande. I 

bakgrunden så talas det om detta, svårigheterna med socialtjänsten som växt upp ur 

fattigvården och skamkänslor som det för med sig att söka sig till denne. Här kan vi 

förstå att det vore enklare att sitta i ett väntrum, på en vårdcentral, då ingen vet vilket 

ärende mannen eller kvinnan i stolen bredvid är där för. Dock så finns det en bred 

kompetens hos kommunerna som skulle till viss del gå förlorad med föreslagen 

organisationsstyrning, vilket såväl vi som respondenter från båda läger anser. Frågan är 

ifall staten på något sätt kan bidra med att öka socialtjänstens allmänna anseende, men 

vi lever i ett konkurrenssamhälle och det är en känsla av nederlag att behöva söka eller 

bli uppsökt av social hjälp. Vad som är relevant i sammanhanget är vad skillnaden vore 

mellan att få hjälp av en socialtjänst som upplevs stämplande, eller av en sjukvård där 

du betraktas som sjuk? Enligt Ekendahl (2011) och von Greiff (2008) växlar 

uppfattningar om vad som orsakar missbruksproblem över tiden. Frågan är då om vi 

verkligen börjar i rätt ände om vi lagstiftar kring något som vi inte har full klarhet i vad 

det innebär?  

Vad gäller den geografiska aspekten så har den visat på stora skillnader i ekonomiska 

resurser mellan olika kommuner och olika landsting. Den största skillnaden är mellan 

små och stora orter. Respondenter uttrycker att man rent ut av ska ha tur om man bor i 

rätt kommun och då organisationsstyrning ska bestå bör det arbetas på att jämna ut 

dessa skillnader via anslagsstyrning (Lundqvist, 1998). Respondenternas åsikter kring 

anslag är vi beredda att instämma i då vi ser att stimulans är ett bättre sätt för att stärka 

upp redan befintliga delar i verksamheter, och en morot för verksamheterna. Projekt är 

en fin tanke men pengarna tar slut, och då kan det bli en väldig emotionell börda för 

såväl närstående som personal då resurser kanske inte finns för en viss problematik eller 

målgrupp, för att projektet har tagit slut. Då ser vi hellre att stimulanspaket delas ut för 

de som har uppnått mål. 

En annan sak som diskuterats under intervjuerna, och även lyfts fram i 

missbruksutredningen, är att brukarorganisationer bör få en större röst ute i samhället 

och i utformandet av vården. Det är trots allt de som konsumenter av vården som bör 

vara med och påverka innehållet, menar en respondent, och säger att brukarna besitter 

ett värdefullt perspektivseende, vilket också ger en ökad rättssäkerhet då det genomförts 

en brukarrevision. Missbruksutredningen rekommenderar verksamheter att söka hjälp 

från brukarorganisationer, och en respondent går så pass långt som att säga att det bör 

vara ett krav för att få bedriva en verksamhet. Här vore det bra med ett nytänk i 

organiseringsstyrningen, där brukarråd är involverade som ett bollplank för diskussioner 

kring utformningen av vården som de konsumerar.Jimmy Trevett (2011), 

förbundsordförande i brukarorganisationen RSMH, är en av dem som förespråkar att 

den nuvarande organiseringen kring LVM kvarstår. Detta är ett exempel på en 

brukarorganisation som vill lämna synpunkter på den framtida missbruks- och 
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beroendevården. Såväl våra respondenter som missbruksutredningen uttalar att 

brukarorganisationer bör få större inflytande, då bör ett uttalande från en 

förbundsordförande väga tungt om man ska ta orden från utredningen och 

respondenterna på allvar. 

Annat ur såväl brukarperspektiv som vårdperspektiv som det har talats mycket om, men 

det endast finns rekommendationer kring i utredningen, är bostadsfrågan. Vi kan 

instämma i vad en klient uttalar i bostadsfrågan när hon säger att det borde vara en 

mänsklig rättighet i ett land som bli såpass kallt utomhus på vintern som Sverige. 

Lösningen på frågan är desto svårare, det byggs fel säger vissa, och säger att det borde 

byggas mer billiga bostäder. Hotellen tar inte emot oss längre säger andra. Frågan är 

vart dessa bostäder ska byggas, och ifall samhället tolererar nya ”miljonprogram” 

avsedda för missbrukare. Vi har inte svaret på frågan, men missbruksutredningen visar 

att utfallet efter program som ”bostad först” gällande att ha en egen bostad två år efter 

bedriven vård är uppemot 40 procent högre än för de som ingått i andra behandlings- 

och stödinsatser. Detta låter som en bra väg att gå, som dessutom har evidens bakom sig 

och som en respondents kommun bedriver vilket enligt utsago underlättar vården. Vore 

anslagsstyrning i form av stimulanspaket till de kommuner som kan uppvisa att de har 

lägenheter avsedda för ett program som bostad först en väg värd att gå?Skulle detta 

kunna leda till att få programmet permanent i verksamheterna och kanske till och med 

kunna få dessa att utvidgas till fler bostäder? Samhällskostnaden är som 

missbruksutredningen påvisar 150 miljarder kronor per år, och en LVM-placering är 

väldigt dyr samtidigt som bostadsfrågan lyfts fram som en såpass viktig komponent för 

vårdens utfall att stimulans för detta ändamål bör sänka samhällskostnaderna i långa 

loppet. 

Implikationer 

Intresset för missbruksutredningen visade sig vara stort och respondenterna var i det 

stora hela insatta i vad den innehöll och hade såväl ris som ros att dela ut kring detta. 

Klart är att det funnits en förväntan på att den skulle mynna ut i något men som en 

respondent sade ”tyvärr är det så att man startar nationella utredningar som på något 

sätt, det hamnar ju ofta i någon skrubb någonstans”. Så är också fallet med 

missbruksutredningen, då förslagen ej realiseras. Berörd utveckling går att ta del av i 

regeringens lagrådsremiss (Larsson, 2013). 

Det vi tycker att vi har tillfört med denna studie är att vi har belyst den stora oenighet 

och otydlighet som råder i dagens missbruks- och beroendevård. På vägen har vi lärt oss 

mycket om hur samhället och dess organ fungerar och vi tror med oss att det kommer 

att underlätta för oss, och även för våra läsare, i våra framtida yrkesliv som 

behandlingspedagoger. Genom att vi förstår vår roll i sammanhanget missbruks- och 

beroendevård kan vi på ett bättre sätt påverka vår yrkeskontext. 
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Bilaga I 

 

 

 

Missiv 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser programmet Behandlingspedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård, 180 hp, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi kontaktar er 

med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 

Den här förfrågan går ut till enhetschefer inom kommun och landsting. Vad vi kommer 

att samtala om under intervjun är nuvarande samt framtidens missbruks- och 

beroendevård där er kunskap och erfarenhet är ett viktigt bidrag.Arbetet har sin 

utgångspunkt i missbruksutredningen och dess förslag till en framtida missbruksvård. 

Vi kommer att tala om hur staten kan bidra till utvecklingen av missbruks- och 

beroendevården.Genom arbetets gång har vi handledning av en lärare med stor 

erfarenhet av uppsatsarbete och som har läst magisterexamen. Kursansvarig som har det 

yttersta ansvaret har doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses 

som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.    

Vi ser fram emot vårt möte den .......... februari kl. .......... . 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga I 

 

 

 

Missiv 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just de vi intresserar oss för. 

     

  Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

  Med vänliga hälsningar  

   

  ----------------------------------------- 
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Handledare: Maria Alm 

Examinator:  

Kursansvarig: Mats Andersson, Mikael Dahlberg 



 

 

 



Bilaga II 

 

Intervjuguide/Enkät 

Vilka problem upplevs i dagens missbruksvård? (Kartläggning) 

 Upplever du några problem i dagens missbruksvård? I så fall vilka problem? 

 Vilka förutsättningar behöver finnas för en bättre utvecklad missbruksvård? 

(Vilka åtgärder krävs för att utveckla missbruksvården?) 

 Vilka lösningar ser du till att få fram dessa förutsättningar? 

Hur är synen på befintliga samt föreslagna styrelseinriktningar? 

(Ansvarsfördelning) 

 Hur ser du på missbruksutredningensförslagom en förändrad ansvarsfördelning? 

- Motivera fördelar respektive nackdelar 

 Vilken eller vilka aktörer tycker ni ska ha huvudansvaret för missbruksvården? 

- Privat, kommunalt, landsting? (eller mix) 

 Hur tror du att ett förändrat ansvar skulle påverka professionerna inom din 

enhet?  

- Organisationen i sin helhet? 

Vilka alternativ till fortsatt styrning ges? (Framtiden) 

Introduktion: Staten kan på olika sätt styra missbruks- och beroendevården: 

- Man kan ändra lagarna så att de på ett tydligare sätt talar om landstingens och 

kommunernas ansvar 

- Ge riktade statsbidrag eller anslag till olika projekt för att förbättra och 

synliggöra vissa områden 

- Att endast låta en viss profession arbeta med missbrukare, exempelvis att endast 

läkare och socionomer arbetar på ett visst område 

- Att förändra organisationernas uppdrag t.ex. genom att lägga över ansvaret för 

behandling på Landstinget 

- Att erbjuda personal fortbildning alternativt kräva att personal ska ha utbildning 

- Att stimulera till nya utbildningar som bättre täcker missbruksområdet, eller 

förbättra befintliga 

Det här är några ex. på hur staten kan styra och du kanske har egna förslag, men: 

 På vilket sätt tycker du staten bör påverka eller styra utvecklingen av den 

framtida missbruksvården? 

o Orderstyrning 

o Regelstyrning 

o Anslagsstyrning 

o Rekryteringsstyrning 

o Organiseringsstyrning 

o Informationsstyrning 

 


