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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar socialsekreterarens val 
av behandlingshem till vuxna personer med missbruksproblematik.  
Intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar med vuxna missbrukare har genomförts i tre 
kommuner med varierande storlek. Vi har använt oss av vinjettmetod med utgångspunkt i 
fyra olika teman. Dessa teman baserades på kunskapskällor som enligt socialstyrelsen 
sammanväger en evidensbaserad praktik. Studiens resultat visade på att klientens motivation 
och självbestämmande samt den professionella expertisen var stora påverkningsbara faktorer 
i valet av behandlingshem. Vi har även kunnat påvisa att evidensens betydelse samt icke-
betydelse tillsammans med de organisatoriska förutsättningarna var faktorer som styr valet av 
vilket behandlingshem man väljer som socialsekreterare. Vårt resultat visar att den främsta 
faktorn som påverkade socialsekreterarens val av behandlingshem till vuxna personer med 
missbruksproblematik var klientens motivation och självbestämmande. 
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1.  INLEDNING 
Socialtjänsten representerar den typ av organisation som kallas människobehandlande. I 
dessa organisationer definierar man vilka människor som har rätt till hjälp, ger dem hjälp 
samt förändrar tankesätt och beteenden genom olika typer av insatser (Bergmark, Lundström, 
Minas & Wiklund, 2008). 
 
Statens missbruksutredning (SOU 2011:35) visade att insatserna varierar beroende på vilken 
kommun man söker hjälp i. Samma utredning visade att många kommuner saknar 
behandlingsmetoder som vilar på evidensbeprövade erfarenheter. När man väl använde 
vetenskapligt testade metoder tillämpades dessa med så pass stor variation att effekten av 
insatserna äventyrades. För att insatser ska få effekt krävs kunskap, både om människors 
problem och om lämpliga insatser. Därav har begreppet evidensbaserad praktik fått ett större 
utrymme inom den svenska socialtjänsten (Bergmark et al., 2008). 
 
Det har funnits svårigheter med att implementera ett evidensbaserat arbetssätt inom 
socialtjänsten och det har visat sig att socialsekreterare väljer insatser efter individuella 
uppfattningar (Bergmark et al., 2008). Detta på grund av att det saknas en tillräckligt samlad 
kunskapsguide som bör ligga till grund att matcha insatser mot klientens behov.  
Att respektera och utveckla en persons förmåga till egna val och fria beslut samt att 
respektera en persons faktiska självbestämmande, genom att öka och förstärka en individs 
livschanser och frihetsutrymme är en stor utmaning i en socialsekreterares arbete (Bergmark, 
Bergmark & Lundström., 2011). 
 
Socionomutbildningen spelar en stor roll i frågan om kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. Socionomutbildningen är en akademisk utbildning som förbereder användning 
av metoder med vetenskaplig förankring samt för att ge kompetens i att följa upp och värdera 
klientarbete (Socialstyrelsen, 2015b).  
 
Att avgöra vilket behandlingshem som lämpar sig bäst för olika individer med 
missbrukproblem är inget enkelt arbete (Jergeby & Sundell, 2008) och det har visat sig att 
kunskapen är begränsad samt att teoretiska insatser inte alltid är effektiva då socialarbetare 
tar beslut utan att förankra detta hos klienten. 
 
Efter snart tre år som studerande på socionomprogrammet har vi fått en inblick i den 
komplexa problematik man står inför som socialarbetare. Tidigare forskning som presenteras 
i den kommande studien visar på den komplexitet som uppstår i de val som socialsekreterare 
gör gällande behandlingshem för personer med missbrukproblem. Dels arbetar man i en 
politiskt styrd organisation där kommunala riktlinjer och ekonomiska resurser styr det dagliga 
arbetet, Socialstyrelsen ger även ut riktlinjer och rekommendationer som väger tungt. Det 
finns även en lagstiftning att ta hänsyn till, en lagstiftning som är fri för tolkning och ej anger 
exakta insatser för den enskilda individen med missbruksproblematik. Debatten om 
evidensbeprövad praktik är aktuell och socialsekreterare bör basera besluten på vetenskapliga 
grunder, där metoder och bedömningsinstrument även finns inkluderade. En socialsekreterare 
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bör även ha tillit till sin egen kunskap, sin profession samt sina erfarenheter och samtidigt 
skapa sig en helhetsbild av klienten utifrån dennes behov för beslut om vilket 
behandlingshem socialsekreteraren väljer. Ett problem är att det inte finns tydliga riktlinjer i 
hur valet ska gå till vilket äventyrar både rättssäkerhet samt effekt för människor som söker 
hjälp hos socialtjänsten för sitt missbruk.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar socialsekreterare i valet 
av behandlingshem till personer med missbruksproblematik.  
 
Studien utgår från följande frågeställningar: 

-   Hur avgörs valet av behandlingshem utifrån socialsekreterarens egna åsikter och den 
professionella expertisen? 

-   På vilket sätt tar man tillvara klientens önskemål och synpunkter? 
-   Hur används kunskap och evidens av socialsekreterare? 
-   I vilken utsträckning styr organisatoriska förutsättningar socialsekreterarens val av 

behandlingshem? 

1.2 Ansvarsfördelning 
Arbetet med studien har genomgående utförts av båda författarna. Författarna har under 
processen haft tät kommunikation och träffats regelbundet. Vi har delat upp inledning och 
metod mellan varandra. Dessa delar har vi sedan tillsammans kompletterat och bearbetat, 
eftersom det då ges möjlighet att få nya perspektiv på materialet. Alla resterande delar i 
studien har skrivits gemensamt. Under intervjuerna medverkade båda och vi delade upp 
antalet intervjuer mellan varandra, den ena intervjuade medans den andre observerade.  
	  
	  

2.  BEGREPP 
Detta avsnitt redogör för studiens återkommande begrepp.  

2.1 Socialtjänst  
Socialtjänsten har som uppgift att i olika former hjälpa, skydda och stötta utsatta grupper i det 
svenska samhället. Inom socialtjänsten arbetar socionomer på olika sätt med individuellt 
riktade insatser mot exempelvis barn, unga, familjer och personer med missbruksproblematik 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Socionomerna tituleras socialsekreterare och dessa arbetar med myndighetsutövning vilket 
innebär att de har viss befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 
disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande för enskilda individer (SOU 
2007:65 s.122).  
 
De insatser som ges via socialtjänsten kan gälla stöd, råd, vård, behandling och motivation, 
ekonomiskt bistånd eller rådgivning, familjerätt och familjerådgivning (Socialstyrelsen, 
2005). 
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2.2 ASI 
ASI är en förkortning av Addiction Severity Index, vilket är ett verktyg som idag används 
inom socialtjänsten för kartläggning av personer med missbruk. Genom personliga intervjuer 
kartläggs och uppskattas klientens behov av behandling och det klienten berättar 
kategoriseras i fält med standardiserade svar (Martinell-Barfoed & Jacobsson, 2012).  
Det är socialsekreteraren som fyller i svaren och strukturen är uppbyggd som en 
frågeformulärintervju. ASI är uppbyggt enligt följande; en basintervju med 180 frågor, en 
feedbackintervju för att gå igenom svaren och sedan en uppföljningsintervju med samma 
frågor som basintervjun. ASI bygger på frågor som är utformade efter sju livsområden: 
alkoholanvändning, narkotikaanvändning, arbete och försörjning, familj och umgänge, brott 
och kriminalitet samt psykisk och fysisk hälsa (Martinell-Barfoed & Jacobsson, 2012). Syftet 
med ASI är att få en bild av klientens liv och dennes enskilda problem för att kunna erbjuda 
en behandling som matchar klientens behov samt följa upp om en viss behandling gett effekt 
(Abrahamson & Tryggvesson, 2009). 

2.3 EBP 
Begreppet evidensbaserad praktik, EBP, började dyka upp i Sverige i mitten av 1990-talet.  
En svensk definition på EBP är det arbete som baseras på klientens erfarenheter, den 
professionella expertisen samt den senaste och mest tillgängliga forskningen (Avby, Nilsen & 
Abrandt-Dahlgren, 2014). Med evidens menas att en metod eller ett arbetssätt har effekt 
genom vetenskaplig bevisning på empirisk grund (Alexandersson, 2016).  
 
Alexandersson (2016) tydliggör att tillsammans med forskningsresultat bör socialsekreteraren 
även beakta klientens erfarenheter och tycke samt sin egna professionella expertis för att 
kunna utföra ett evidensbaserat arbete.  

2.4 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Socialdepartementet med 
frågor som rör socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen tar fram föreskrifter, så 
kallade bindande regler, för socialtjänsten och sjukvården, samt allmänna råd, 
rekommendationer, om hur man bör eller kan tillämpa föreskrifterna. Socialstyrelsen 
sammanfattar även nationella riktlinjer som är ett vägledande dokument samt ett stöd för de 
personer som fattar beslut inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015d). De nationella 
riktlinjerna grundas på vetenskap och beprövade erfarenheter som innehåller 
rekommendationer för vård, behandling och omsorg (SOU 2008:18). Målet med 
rekommendationerna är att öka kvaliteten inom socialtjänsten samt att de bör använda 
metoder som enligt Socialstyrelsen (2015c) visats sig ha bäst effekt.  
 
 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
Avsnittet presenterar studiens teori och tidigare forskning för studiens syfte. Studiens val av 
teori har grundat sig i empirin och har därmed en deduktiv ansats (Bryman, 2011). Valet av 
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Michel Focaults maktteori grundar sig i förståelsen för hur olika faktorer kan verka över 
varandra.  
 
Kapitlet redogör för Michel Focaults maktteori, samt hur centrala begrepp i denna teori 
kommer att appliceras tillsammans med den evidensbaserade praktikens kunskapskällor på 
det empiriska materialet. Kunskapskällorna är professionell expertis, klientperspektiv samt 
evidens (Socialstyrelsen, 2017). Därtill har även organisation använts som en kategori då 
tidigare forskning visat på att detta har en stor inverkan i valet av behandlingshem (Bergmark 
et al., 2008).  

3.1 Michel Focaults maktteori 
Den franske filosofen Michel Focault menar att det alltid finns makt i interaktionen mellan 
människor. Han menar att makten är en given ingrediens i samspelet och att det inte finns 
relationer utan makt (Svensson, Jonsson & Laanemets, 2008). Han menar att makt utövar 
påverkan genom hårfina förgreningar i samhället och att makt därför inte behöver betyda vare 
sig våld eller tvång (Swärd & Starrin, 2016).  
 
Focault beskriver att om man betraktar makt som ständigt närvarande och som positivt laddad 
blir det tydligare att den som har makten också har ansvaret och därmed möjligheten (Swärd 
& Starrin, 2016). Focault tydliggör också att det inte är givet att makt alltid betraktas som en 
möjlighet i interaktion med klienten. Det är ofta i de situationer där tolkningsföreträdet 
utmanas som konflikter uppstår. Konflikterna kan ofta handla om hur man tolkar 
möjligheterna men också institutionaliserade uppfattningar man har av det sammanhang man 
befinner sig i. Med det menas att maktrelationer kan förändras och att makten aldrig är 
absolut utan relativ (Swärd & Starrin, 2016). Focault liknar det vid att makt kommer från alla 
tänkbara håll, den är inte bara ett redskap för vissa situationer utan den finns inbyggd i alla 
yrkesrelationer. Parterna är utsatta för makt, använder makt och utövar motstånd till den. Där 
makt finns, finns även motstånd.  
 
Focault beskriver att osynlig makt existerar då parter är överens och har skapat sig ett projekt 
tillsammans. Han menar att eftersom parterna är överens framstår det som att det vore en 
situation utan makt (Börjesson & Rehn, 2009). Den synliga makten uppstår då 
tolkningsföreträdet är tydligt och att någon har rätten att tolka och rätten att förklara vilket i 
sin tur innebär att ha rätten att bestämma vad händelser och saker egentligen är. Makt 
möjliggör alltså olika skeenden (Svensson, Jonsson & Laanemets, 2008) och Focault 
förklarar att även om ett möte mellan socialarbetare och klient innebär en ojämn maktrelation 
då socialsekreteraren har stor tillgång till en organisation, professionalitet och kunskaper, så 
är klienten inte maktlös. Klienten kan använda sig av olika strategier och tekniker, eller 
organisera sig i klientorganisationer som då på sikt kan förändra vissa maktrelationer 
(Börjesson & Rehn, 2009)  
 
Socialsekreteraren möter makt i olika former och Focault ville presentera en syn på världen 
där vi alla är fångade i nätverk av makt (Börjesson & Rehn, 2009). Focault lyfter fram att 
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makt inte bara är en fråga om begränsning och förtryck utan att den är en produktiv kraft och 
Focault vill se makt som något nödvändigt och existerande i alla former av socialt varande 
(Börjesson & Rehn, 2009).  
 
Focault använder sig av olika begrepp för att beskriva makt och ett av dessa är makt/kunskap 
(Börjesson & Rehn, 2009). Focault menar att makt/kunskap ständigt är ihopkopplade och 
beskriver att makttekniker till en viss del handlar om att upprätta en kontroll över kunskapen. 
Varje kunskapsuttalande är en del av en maktapparat som gör just denna kunskap tillåten, 
legitim och betraktad som nyttig (Börjesson & Rehn, 2009). Kunskap ger makt och Focault 
menar också att kunskap har makt. Makt och kunskap är, som tidigare nämnt, sammanflätade 
och går inte att separera (Börjesson & Rehn, 2009). För att förstå makten måste vi förstå hur 
olika kunskapsregimer uppstår. Nya typer av makt skapas genom nya regimer och enligt 
Focault finns en mängd olika regimer som arbetar med att försöka göra oss fogliga. Den stora 
kraften ligger i att disciplinera oss och att införliva denna disciplin. Focault menar att vi 
tränas till att bli maktsubjekt, vilket leder till att vi accepterar kontroll och ser den som 
naturlig (Börjesson & Rehn, 2009).  
 
Begreppet makt/kunskap används i analysen med fokus på att förstå hur makt- och 
kunskapsrelationerna uppstår i det sociala arbetet och hur detta påverkar relationerna mellan 
socialsekreteraren och klienten i arbetet att välja behandlingshem. 
 
Governmentality är ännu ett begrepp som Focault använder och som beskriver hur 
statsmakten blivit alltmer närvarande ochhur vi alltmer styrs av olika lagar, institutioner, 
ämbetsverk och byråkratier (Börjesson & Rehn, 2009). Focault menar att vi föds in i en 
kontrollerande värld och att vi fostras till att acceptera detta system. Vi formas och lär oss att 
förhålla oss till dessa och när vi lärt oss det så utövar vi kontroll över att systemet 
upprätthålls. Alla är bundna av makten samtidigt som alla har makt. Makten både förtrycker, 
möjliggör, begränsar och öppnar upp och Focault menar att subjektet som står i mitten av alla 
makt effekter är en politisk fråga (Börjesson & Rehn, 2009).  
 
Användningen av begreppet governmentality i analysarbetet kommer medföra möjligheten att 
analysera hur socialsekreterarna påverkas av lagar, riktlinjer och olika metoder och praktiker 
i valet av behandlingshem.  

3.2 Organisation 
Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1§ (SFS 2001:453) 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
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Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) är den lag som reglerar socialtjänsten och all dess 
verksamhet, såväl inom kommunal som privat sektor (Socialstyrelsen, 2015b). SoL (SFS 
2001:453) 1 kap. 1§ benämns som portalparagrafen och är den grundläggande principen för 
all verksamhet inom socialtjänsten. Verksamheterna ska grundas på frivillighet och ha en 
ledande syn om helhet, självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering samt 
valfrihet (Socialstyrelsen, 2015b).  
 
Socialtjänsten är beroende av dels politiker, som ger organisationen makt och resurser, men 
även av staten och samhället som definierar vad sociala problem innebär och vilka som bör 
berättigas insatser av socialtjänsten (Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008). 
Ramarna och strukturen för arbetet inom socialtjänsten bestäms i huvudsak av politiker i 
respektive kommun. Politikerna beslutar även hur aktuell lagstiftning ska tillämpas samt hur 
verksamheten ska förhålla sig till socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) och hur socialtjänsten 
bör arbeta efter de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2015c). Då professionen är 
politiskt styrd och varje kommun har varierande handlingsutrymme, är socialsekreterarna 
beroende av det organisatoriska sammanhanget och vilken typ av arbetsuppgifter som utförs 
(Dellgran, 2016). Det kommunala självstyret ger varje enskild kommun rätten att själva 
anpassa sina verksamheter efter dess behov och kommunens ekonomi (Finansdepartementet, 
2008). Det kan därmed inte finnas en obegränsad frihet för klienten att välja fritt i valet av 
insatser (Storbjörk, 2012). 
 
Enligt 7§ Förvaltningslagen (FL, SFS 1986:223) ska alla ärenden där enskild är part 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 
En definition på vad ”så snabbt som möjligt” innebär i lagens mening går inte att ange, utan 
anses vara en bedömning utifrån varje enskilt ärende. I vissa beslut betyder ”så snabbt som 
möjligt” samma dag som inkommen anmälan medan andra ärenden kan dröja upp till flera 
veckor beroende på hur komplext ärendet är (Socialstyrelsen, 2015d).  
 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) tydliggör dock att det inte endast är socialarbetare 
som är förbehållet att lösa de sociala problemen. Även andra aktörer, såsom polis, 
kriminalvård samt landsting, finns för att planera åtgärder och presentera lämpliga lösningar. 
Socialarbetaren bör främja samverkan med andra organisationer i samhället om det syftar till 
att gagna den enskilde individen (Svensson et al., 2008). Det har visat sig att olika aktörers 
sviktande samverkansförmåga får negativa konsekvenser för den enskilde klienten som söker 
hjälp för sitt missbruk (IVO, 2016).  

3.3 Klientperspektiv 
Socialtjänstlagen 3 kap. 5§ (SFS 2001:453) 

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. 
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SoL 3 kap. 5§ (SFS 2001:453) förstärker portalparagrafens princip genom att insatserna ska 
utformas i samförstånd med klienten och därmed kan eller får inte socialtjänsten utforma 
insatser bakom ryggen på klienten (Bergstrand, 2011). Bergmark, Bergmark och Lundström 
(2011) tar upp att självbestämmandeprincipen är ett viktigt perspektiv eftersom klientens 
önskemål och preferenser, tillsammans med vetenskap och den professionelles kunnande ska 
utgöra en stor del i den evidensbaserade praktikens beslut. Bergmark et al. (2011) menar att 
detta kan komma i konflikt med godhetsmaximeringsprincipen, att göra gott mot alla, då 
socialsekreterare beslutar att inte välja den mest effektiva behandlingen utan i stället får 
kompromissa.  
 
Vägen in i socialt arbete är varken enkel eller entydig menar Svensson, Johnsson och 
Laanemets (2008). Ett genomgående mönster är att klienten måste anpassa sig för att få den 
hjälp han eller hon vill ha, både uttalat som outtalat. Det kan finnas både skriftliga och 
muntliga bestämmelser för vilka villkor som gäller för att klienten skall få en viss service 
eller hjälp och ekonomiska, individuella eller sociala förhållanden är faktorer som kan 
påverka detta. Svensson et al. (2008) beskriver den outtalade anpassningen som en del i så 
kallade klienteringsprocesser vilket beskriver den process klienten går igenom för att få hjälp. 
Processen beskriver hur klienten i sitt möte med en behandlingsinstitution “tar död” på en del 
av sig själv för att socialiseras in och underordna sig en institutions regler. Hur klienten för 
att hitta sin nya roll tränger bort och håller tillbaka vissa aspekter, medan andra lyfts fram för 
att kunna anpassa sig. Svensson et al. (2008) kopplar detta förfarande till begreppet om 
myndighetskoreografi där klienterna koordinerar sitt handlande med socialarbetaren för att 
kunna förekomma och avvärja negativa ingripanden.  
 
Svensson et al. (2008) beskriver hur flera individer med klienterfarenhet har uppgett att de 
blivit allt mer skickliga i att tolka och förutse socialarbetarens agerande. Detta syftar till att 
förklara hur viktigt det är för socialarbetaren att se detta som något tillhörande klientrollen 
och inte som en del i klientens personliga egenskaper. Svensson et al. (2008) menar att 
klienten måste anpassa sitt beteende och sin historia så att möjligheterna ökar för att få sin 
önskan igenom. Klientens kontakt med socialtjänsten beskrivs vara förenad med strategiska 
och taktiska överväganden, underlägsenhet, känslor av skam, maktlöshet samt en kamp för att 
nå det som önskas (Svensson et al., 2008).  
 
Svensson et al. (2008) menar att den organisation som bedriver socialt arbete oftast är väldigt 
svår att förstå och som klient är det svårt att förutse vad som kommer ske i kontakten med 
socialsekreteraren. Reglerna och processerna som sker är svårförstådda för utomstående och 
som klient är det viktigt med tålamod (Svensson et al., 2008). Socialsekreteraren är en viktig 
del för klienten i detta skede då denne är organisationens ansikte utåt. För klienten är det 
viktigt att få behålla samma socialsekreterare vid en längre kontakt, då det skapas en relation 
och socialsekreteraren blir en betydelsefull person i klientens liv (Svensson et al., 2008). 
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3.4 Professionell expertis 
Socialtjänstlagen 11 kap. 1§ (SFS 2001:453)  

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 
eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 

av nämnden. 
Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska 

tillvaratas på ett betryggande sätt. Lag (2012:776). 
 
I de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (2015c) framkommer det hur viktigt det är 
med snabb tillgång till vård för personer i ett missbruk. Om en individ är motiverad tenderar 
motivationen vara som starkast när han eller hon söker hjälp hos socialtjänsten. 
Socialstyrelsen (2015c) skriver vidare i de nationella riktlinjerna att det är primärt för 
klienten med valmöjligheter för att kunna påvisa att vården finns tillgänglig, vilket genererar 
till att kommuner kan ha ramavtal med vissa behandlingshem. Med det menat ett avtal som 
ingås mellan kommun och specifikt behandlingshem för att kunna garantera tillgängligheten 
under en viss tidsperiod (SKL, 2010).  
 
En utredning från regeringen (SOU 2005:82) nämner faktorer som anses vara framgångsrika i 
behandling och stöd gentemot personer med missbruksproblem. Främst handlar det om 
motivation från klienten men även ett fokus på missbruket samt vilken insats som lämpar sig 
bäst beroende på vilken drog man brukar. Enligt Oscarsson (2009) är 15–20% av 
behandlingsresultat beroende av behandlingsmetod, resterande procent beror på andra 
faktorer såsom relation med terapeut, behandlingsklimat samt organisationens uppbyggnad.  
 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att relationen mellan socialarbetaren och 
klienten är otroligt viktig för att hjälp skall utvecklas och det är primärt att fokusera på 
klienten samt skapa sig en helhetsbild av människan man möter för att på ett effektivt sätt 
kunna ge personen rätt insats. Om möjlighet till delaktighet ges ökar möjligheten till att 
insatserna får en positiv verkan (Svensson et al., 2008).  
 
Motiverande samtal, MI används ofta i rådgivning och behandling för att underlätta 
förändringsprocesser (Socialstyrelsen, 2012). MI ses som ett förhållningssätt snarare än som 
behandlingsmetod och ingår i Socialstyrelsens riktlinjer. MI används ofta inom socialtjänsten 
och med syftet att främja motivation och beteendeförändring. Behandlarens roll är att hjälpa 
klienten formulera en förståelse av sitt problem och att hitta argument varför han eller hon 
ska förändra sin situation. Socialarbetaren ska sedan stärka klienten i sitt beslut och stötta till 
att genomföra förändringen (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Enligt Socialstyrelsens rapport (2015b) har diskussionen mellan integration av teori och 
praktik varit en ständig fråga i utformningen av socionomutbildningen. Genom utbildning har 
man som professionell tillägnat sig en specifik abstrakt kunskap vilken är uppbyggd kring 
olika teorier och enskilda begrepp. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är 
socionomens kunskapsbas manifesterad i ett utbildningsbevis från en högskola eller ett 
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universitet, vilket är väldigt betydelsefullt och centralt för den enskilda professionen. 
Svensson et al. (2008) menar att man med hjälp av sin kunskapsbas blir expert på sin 
profession och kan därmed utöva en auktoritet. Kunskapsbasen bör vila på forskning och 
vetenskaplig kunskap (Dellgran, 2016). Utbildningen har fått kritik av Socialstyrelsen 
(2015b) för att den inte fokuserar tillräckligt på evidensbaserad praktik då det sociala arbetets 
praktik inte baseras tillräckligt på en kombination av vetenskaplig kunskap och praktiskt 
arbete. Kritik riktas även mot att lärarna vid utbildningen inte har den praktiska kompetensen 
som krävs för att förena de teoretiska momenten tillsammans (Socialstyrelsen, 2015b).  
 
Skogens (2005) nämner att socionomer inom socialtjänsten inte enbart kan förlita sig på sin 
egen profession samt eget tyckande. Samhället och socialsekreterare själva, måste se till att 
fylla professionens innehåll med annat än sunt förnuft. 

3.5 Evidens 
Socialtjänstlagen 3 kap. 3§ (SFS 2011:453) 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

  
Enligt regeringen ställs flertalet krav på vad god kvalitet inom socialtjänsten innebär. Det ska 
bland annat handla om rättssäkerhet, det vill säga en korrekt handläggning i juridisk mening 
(Bergstrand, 2011). Kvalitet innefattar även ett genomtänkt arbetssätt, att klienten har ett 
inflytande, samt lättillgänglig vård och service. Kvalitet är därmed ett begrepp som inte är lätt 
att definiera och det finns svårigheter att fastställa begreppet på ett objektivt sätt (Bergstrand, 
2011).  
 
En evidensbaserad praktik innebär möjligheten att minska riskerna för godtycklighet inom 
socialtjänsten samt för att försäkra sig om att arbetet grundar sig på god kvalitet gentemot de 
människor som behöver hjälp och stöd (Alexandersson, 2016). Alexandersson (2016) nämner 
en studie som visat att socialsekreterare baserade sina beslut på egna erfarenheter och 
kunskaper snarare än på senaste forskningen. Detta är vad den evidensbaserade praktiken 
syftar till att motverka.  
 
Socialsekreteraren är skyldig att känna till den senaste forskningen på området och kunna 
bedöma resultatet av de tre kunskapskällorna för att avgöra vad som fungerar bäst i klientens 
nuvarande situation (Alexandersson, 2016). Bergmark och Lundström (2002) drar som 
slutsats att socialsekreterare i liten utsträckning söker ny forskning på egen hand. Dels är det 
svårt att hitta och avgöra vilken forskning man ska grunda arbetet på men det ges även litet 
utrymme från organisationen till att söka relevant, vetenskaplig kunskap. 
 
Alexandersson (2016) påpekar att det krävs en organisation som möjliggör gott ledarskap, 
planering samt engagemang på alla nivåer för att implementera en evidensbaserad praktik . 
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En rapport skriven av Centrum för kommunstrategiska studier (2016) visar att det finns en hel 
del problem med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. En stor faktor som 
förs fram av socialsekreterarna är den höga arbetsbelastningen men det finns även en stor 
problematik i att socialsekreterarna inte vet vad en evidensbaserad praktik innebär. Studien 
visar att en evidensbaserad praktik som den ser ut och uppfattas i den lokala praktiken, nästan 
helt fokuserar på kunskapsinhämtning och metodutveckling och inte på kunskapsutveckling. 
Det krävs att socialarbetaren för att kunna utföra EBP, har tillgång till handböcker, riktlinjer 
och forskning (Alexandersson, 2016).  
 
Socialt arbete kan inte bedrivas på känsla utan socialarbetare måste knyta an och utgå från 
vetenskaplig kunskap (Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011). Vidare skriver Bergmark 
et al. (2011) att om socialt arbete inte grundar sig på evidens är risken att människor i utsatta 
situationer får sämre insatser än vad de har rätt till samt att de riskerar att utsättas för skadliga 
ingripanden. Ur ett etiskt perspektiv menar författarna att det är självklart att använda sig av 
de mest verkningsfulla insatserna för klientens bästa. Bergmark et al. (2011) tydliggör vikten 
av att undvika det motsatta, det vill säga sådant som kan vara skadligt för individen.  
 
Som ett led i att motverka skadliga effekter och efter att missbruksvården fått stor kritik för 
att ha varit baserad på allt annat än forskningskunskap och klienternas behov infördes ASI 
under mitten av 90-talet i den svenska socialtjänsten (Abrahamson & Tryggvesson, 2009). 
Användningen av ASI ska skapa underlag för vidare kontakt med klienten och vara till hjälp 
för att få information kring vilka behov klienten har inom de olika livsområdena, denna 
information ska sedan ligga till grund för att erbjuda lämplig behandling. ASI ska även 
användas i syftet att göra uppföljningar för att se om klientens situation förändrats eller om 
det behövs ytterligare insatser. Sist men inte minst syftar ASI till systematiska uppföljningar 
och kan användas till att verksamheterna får fram statistik samt om vissa insatser inom en 
specifik målgrupp är relevanta (Abrahamson & Tryggvesson, 2009).  
 
 

4. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Här presenteras det tillvägagångssätt som använts för studiens metod och urval samt 
genomförande, bearbetning och metodkritik. I detta avsnitt presenteras även det 
forskningsetiska ställningstagandet. 

4.1 Metod 
Studien har genomförts med kvalitativ metod, vilket innebär att man samlar in mjukdata, där 
tonvikten ligger på ord (Bryman, 2011). För insamling av empiriskt material har studien 
utgått från fyra vinjetter kombinerat med semistrukturerade intervjuer. Tillvägagångssättet 
valdes för att samtliga socialsekreterare skulle ha samma utgångspunkt eftersom de bär på 
olika erfarenheter och upplevelser. Alla intervjupersoner utgick från samma fiktiva vinjetter 
istället för att de ombads utgå från en situation de hade erfarenhet av.  



	  

	   11	  

4.2 Vinjettmetod 
Vinjettmetoden innebär att en intervjuperson ställs inför en beskrivning av en händelse, en 
person eller en situation. Huvudkomponenten i vinjettmetoden är den inledande fiktiva 
berättelsen och intervjupersonens reaktioner på den (Jegerby, 1999). En vinjett är en kort 
historia som beskriver en person som försetts med något karaktäristiskt och som är viktigt 
samt avgörande i en bedömningssituation enligt det tema som valts för vinjetten. Enligt 
Jegerby (1999) är syftet med vinjettmetoden att studera samt analysera val och bedömningar 
av den antagna situation som konstruerats av forskare för att vara så verklighetsnära som 
möjligt. De teman vinjetterna utformades efter är de fyra kunskapskällor som enligt 
Socialstyrelsen (2011) sammanväger en evidensbaserad praktik. Vinjetterna utformades av 
studiens författare med syfte att representera typiska fall som kan uppkomma inom 
socialtjänsten. Dessa presenterades för socialsekreterarna på så sätt att de fick läsa dem 
själva, efter varje vinjett följde sedan ett antal frågor att ta ställning till.  

4.3 Intervjuer 
I kvalitativ forskning finner man en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och 
synsätt (Bryman, 2011). I kvalitativ intervju är det därför önskvärt att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om om vad socialsekreterarna upplever vara 
relevant och viktigt (Bryman, 2011). Det fanns en medvetenhet om att intervjuerna kunde 
avvika i tämligen stor utsträckning i förhållande till varandra och en semistrukturerad 
intervjuguide låg därför till grund för att kunna ställa uppföljande frågor på det som 
socialsekreterarna svarat. Det fanns en tydlig struktur för att alla intervjuer skulle ha samma 
utgångspunkt samt för att kunna standardisera intervjuerna och följa vår intervjuguide. 
Tonvikten i intervjuerna låg på vad socialsekreterarna upplevde vara viktigt vid en 
bedömning samt förståelse av händelser, mönster och beteenden.   

4.4 Urval, tillvägagångssätt och genomförande 
Studien har utgått ifrån ett icke sannolikhetsurval då den haft en målinriktad utgångspunkt i 
form av att intervjua socialsekreterare. Utifrån ett bekvämlighetsurval i form av ett subjektivt 
urval (Bryman, 2011) inriktade vi oss på socialsekreterare som arbetar med missbruk. 
Urvalspersonerna bestod av sex kvinnliga socialsekreterare från tre olika kommuner med 
varierande storlek i Västerbottens län. Samtliga socialsekreterare utreder ärenden mot vuxna 
personer med missbruksproblematik inom Socialtjänsten. Valet av urvalspersoner, som 
nämnts tidigare, hänvisas till ett subjektivt urval då socialsekreterarna valdes utifrån relevans 
för det ämne som undersöks då de ansågs ha kunskap och erfarenhet (Halvorsen, 1992). Att 
intervjua socialsekreterare från tre kommuner med olika storlek i samma län genererar till att 
se om det är möjligt att dra någon typ av generaliserande slutsats, samt att få ett brett tvärsnitt 
av de människor som inkluderades i urvalet.  
 
För att komma i kontakt med socialsekreterarna kontaktades respektive verksamhetschef i de 
tre kommunerna, för ett godkännande i att få kontakta socialsekreterarna och 
kontaktuppgifter önskades till två socialsekreterare. Tillvägagångssättet kan liknas vid ett 
snöbollsurval (Denscombe, 2016) och är en följd av att olika restriktioner ställts upp olika i 
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olika kommuner. Exempelvis har en organisation krävt att få välja ut intervjupersoner till 
denna studie. Restriktioner kan till en viss mening vara etiskt fördelaktigt då vi själva har 
erfarenhet från olika kommuner och då känner till personalen. Vi hade ingen möjlighet att 
välja vilka socialsekreterare som skulle delta i intervjuerna utifrån kännedomen att de är 
specifikt bra på något särskilt kring forskningsämnet. I en kommun fick vi ingen respons från 
varken verksamhetschef eller socialchef och valde då att kontakta alla socialsekreterare inom 
målgruppen i kommunen och de fick själva välja två personer som ville delta i studien.  
 
Vid kontakt med verksamhetscheferna via e-post, bifogades ett informationsbrev som 
beskrev syftet med studien, tillvägagångssätt, anonymitet och frivillighet. Detta skickades 
även till respektive socialsekreterare och vi bokade därefter in en lämplig tid att utföra 
intervjuerna på. Socialsekreterarna fick själva avgöra plats för intervjun eftersom vi ville att 
de skulle vara så bekväma som möjligt.  
 
Intervjuerna började med att socialsekreterarna fick läsa vinjetterna själva och därefter 
ställdes intervjufrågorna. Vinjetterna handlade om fiktiva personer med varierande alkohol- 
och narkotikamissbruk som spelade roll för ett beslut om behandlingshem (se bilaga 2). 
Socialsekreterarna ombads svara på intervjufrågorna utifrån sin yrkesroll. Intervjuerna 
varierade i tid, den kortaste tog 42 minuter och den längsta 75 minuter.  

4.5 Bearbetning 
Enligt ett innehållsanalytiskt förfarande (Bryman, 2011) har vi bearbetat materialet. Alla 
intervjuer spelades in och sedan transkriberades materialet genom att noggrant lyssna av 
inspelningen och ordagrant skriva ner det. Transkribering gjordes för att kunna göra en 
noggrann analys av det socialsekreterarna sagt. Efter flera gemensamma granskningar av det 
transkriberade materialet markerade vi vissa fraser, så kallade meningsbärande enheter, 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa meningsbärande enheter kodades sedan i 
form av ord eller fraser och grupperades sedan in i kategorier. Dessa kategorier tolkades av 
oss och resulterade i två tydliga teman.  

4.6 Etiska överväganden 
För att få kontakt med socialsekreterare skickades e-post till verksamhetschefen i respektive 
kommun. Verksamhetschefen har då fått ta ställning till om de i kommunen har resurser till 
att delta i studien. Sedan har denne chef också fått möjlighet att tillfråga socialsekreterare om 
de vill delta innan kontaktuppgifter tilldelades oss. En risk med detta tillvägagångssätt är att 
chefen har möjlighet att välja ut socialsekreterare denne anser mest lämpliga för deltagande, 
utifrån det informationsbrev vi skickat. Detta skulle etiskt sett kunna vara ett problem för 
studien då vi kan ha fått intervjupersoner som chefen anser mest lämpade för studiens syfte. 
Tillvägagångssättet strider även mot att socialsekreterarnas deltagande, så långt det är 
möjligt, inte ska vara känt inom verksamheten (Kalman & Johansson, 2012). Detta hade 
kunnat visa sig negativt för socialsekreteraren gentemot verksamhetschefen då studien är 
färdigställd. Studien hade dock inte varit genomförbar om vi inte gjort enligt detta 
tillvägagångssätt och för att garantera anonymitet så är socialsekreterarnas samt 
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kommunernas namn avidentifierade i studiens resultat, enligt Kalman och Johanssons (2012) 
förfarande. Detta också för att frågorna till socialsekreterarna är av personlig art.  
 
För att arbeta under vetenskaplig integritet och upprätthålla högsta professionella standard 
och påvisa ärlighet i våra intervjuer har vi som forskare intervjuat den person som den andre 
forskaren bokat in. Detta för att kunna upprätthålla att inga personliga preferenser eller ideal 
påverkar (Kalman & Johansson, 2012) och står i vägen för en opartisk tolkning av materialet 
samt för att kunna samla in och analysera data på ett så objektivt och ärligt sätt som möjligt. 
 
De socialsekreterare som deltog i studien har själva valt att delta. Vid förfrågan informerades 
socialsekreterarna om studiens syfte, tillvägagångssätt, tidigare forskning kring ämnet samt 
vad studien kommer att användas till när den är färdigställd. Vi informerade om vikten av 
samtycke samt anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke erhölls av varje 
socialsekreterare muntligt innan varje intervju. 
 
Studiens vinjetter innehöll påhittade fall, vilket inte genererade några etiska komplikationer 
för varken socialsekreterarna eller klienterna (Kalman & Lövgren, 2012).  
  
Efter att varje transkribering var färdig, raderas det inspelade materialet. Det avidentifierade 
skriftliga materialet förvarades i säkerhet till dess att studien var färdigställd. Det skriftliga 
materialet har sedan förstörts.  

4.7 Validitet och reliabilitet 
Intervjuer har skett med den målgrupp som är mest relevant för studiens syfte och studien har 
mätt det studien haft som avsikt att mäta. Då det inte finns alternativa personer som arbetar 
med dessa beslut inom myndighetsutövning är studien begränsad till intervjuer med 
socialsekreterare som arbetar mot vuxna missbrukare. Liknande Pär Nymans (2016) 
beskrivning av en empirisk generalisering är studien utformad genom ett urval av en 
population och sedan används urvalet för att säga något om populationen. Studiens svaghet är 
att den innehåller ett litet material och därmed inte kan tala för en hel population.  
 
Vid upprepning av studien med samma tillvägagångssätt på samma socialsekreterare utförd 
inom en rimlig tidsram skulle vi få samma svar. Skulle studien däremot utföras på samma sätt 
men på andra socialsekreterare skulle vi få andra svar, då det är individuellt som 
socialsekreterare hur man svarar.  
 
Kärnan i studiens vinjetter är att fånga typiska klientfall som kan uppkomma inom 
socialtjänsten. Dessa utformades för att problematisera den evidensbaserade praktikens 
kunskapskällor. Det fanns ett stöd i utformningen från författarnas handledare för att 
minimera risken av feltolkningar och för att öka studiens reliabilitet. Detta då vår 
arbetslivserfarenhet ej är så stor att vi bedöms kunna fånga verkligheten på ett trovärdigt sätt.  
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Med hänvisning till den korta tid som funnits för utförandet av studien är vi medvetna om att 
tiden är den största begränsningen och vi hade gärna intervjuat fler socialsekreterare. Genom 
att använda vinjetter som metod utgick frågorna från en konkret situation, därmed minskade 
risken att socialsekreterarna gav ett oreflekterat svar (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar 
att det är omöjligt att slå fast i vilken utsträckning, socialsekreterarna i detta fall, skapar sig 
en bild av personerna i scenariot. Han menar att detta kan äventyra vilken inverkan det har på 
validitet och jämförbarhet i socialsekreterarnas svar. Enligt Bryman (2011) medför det en 
svårighet i att avgöra om socialsekreterarnas svar speglar egna normer och värderingar eller 
hur de utifrån egna åsikter skulle handlat om de varit med i den situation som vinjetten 
beskriver. Trots metodens svagheter så utgör metoden ändå ett högst realistiskt alternativ då 
forskningen inriktas på värderingar och normer (Bryman, 2011), vilket ses som en styrka i 
studien.   
 
 

5. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultat som framkommit efter våra genomförda 
intervjuer. (Bilaga 2). Kapitlet är strukturerat efter kunskapskällorna organisation, 
klientperspektiv, professionell expertis samt evidens som även utgör vinjetternas tema.  

5.1 Organisation 
Något som är genomgående i alla intervjuer inom kategorin organisation är det faktum att 
ekonomi inte är en påverkningsbar faktor i direkt koppling till socialsekreteraren. Svaren 
skiljer sig och det är endast en kommun där socialsekreteraren har delegation på beslut om 
behandlingshem. I de resterande kommunerna fattas beslutet längre upp i organisationen, 
men socialsekreteraren motiverar och lägger fram förslag till beslut. Det visar sig att 
ekonomin inte är den avgörande faktorn i valet av behandlingshem då det framkommer från 
alla sex socialsekreterare att cheferna inte får säga nej till behandlingshem på grund av 
ekonomi om det föreligger ett behov. Den gemensamma nämnaren är att delegationen ej 
ligger på den enskilde socialsekreteraren men däremot skiljer sig kontrollen och chefernas 
granskning åt.  
 

…det är ju inte så att man får säga nej till behandling om det finns ett behov. 
Men det granskas hårdare om det går att tillgodose på annat sätt än via 
placering, nuförtiden är vad det gjorde tidigare. Så det är inte så att man. 
Cheferna får inte säga nej, för att vi inte har råd, liksom… 

 
Behandlingshem är inte aktuellt att bevilja som första insats i någon av kommunerna. 
“Ska kunna ha tillgodosetts på annat sätt” är en kommunal riktlinje som alla sex 
socialsekreterare hänvisar till innan beslut om behandlingshem tas. Däremot är detta den enda 
riktlinje som samtliga socialsekreterare nämner. Hur behovet har tillgodosetts är olika i alla 
tre kommuner då det finns varierande utbud av öppenvårdsbehandlingar. En faktor som 
visade sig påverkningsbar var socialsekreterarnas gemensamma syn på hur många 
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behandlingar som beviljats tidigare, samt ett intresse att få veta var dessa behandlingar ägt 
rum.  
 

Har man prövat tidigare kanske man vet var du på de här två med tolv steg. 
Det kan ju antingen va att det funkade och personen tycker att det är bra, 
och det har funkat, men sen har det fallit när man har kommit hem. och då 
kan det ju va att man kör på tolv steg och då asså får man planera bättre för 
allt runt i kring. 

 
Gällande samverkan med andra aktörer upplevde ingen av socialsekreterarna ett gott 
samverkansklimat. Endast en kommun hade samarbetsavtal med polisen, i de två övriga 
kommunerna gällde samverkan med polisen främst i fråga om omhändertaganden eller 
överlämnande av information exempelvis LOB:ar.  
 

Polisen är egentligen bara inblandad när det handlar om 
tvångsomhändertaganden. Annars har vi väldigt lite samarbete med dom. 
Sen är det ju att man får lobar därifrån och så ibland, men det är väldigt 
lite. 

 
Den samverkan som alla socialsekreterare hänvisade till var främst psykiatrin, då 
beroendepsykiatrin. Här nämner alla utom en person LARO, läkemedelsassisterad 
rehabilitering vid opiatberoende (Dahlman, Palm, Sunesdotter, Troberg & Wallin, 2016), 
men benämner samverkan som bristfällig och en önskan om bättre samarbete.  
 
En socialsekreterare stack ut från mängden gentemot de andra och visade ett intresse för att få 
veta en läkares åsikt.  
 

...jätteglad av att se en vårdgranne är så engagerad... 
 
Ingen av socialsekreterarna ansåg att andra aktörer påverkar beslutet om vilket 
behandlingshem som väljs.  
 

... vi tar ju in vad sjukvården har att säga om hälsotillstånd och så, så sett 
kan det ju påverka men det är inte så att jag tar några uppdrag från läkaren 
här om vad han tycker det ska vara för behandlingshem eller så utan det 
tänker jag att det bedömer jag och klienten tillsammans… 

 
Valet av vilket behandlingshem som socialsekreterarna beslutade sig om hade olika 
påverkningsbara faktorer. Det skiljde sig beroende på vilken kommun socialsekreteraren 
arbetar i. En kommun hade eget ramavtal, en annan köpte in sig i annan kommuns befintliga 
ramavtal medan en tredje kommun inte hade något ramavtal alls att förhålla sig till.  
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5.2 Klientperspektiv 
Att respektera klientens vilja mot anhöriga följs av samtliga socialsekreterare enligt lagen i 
form av sekretess. Ingen av socialsekreterarna skulle säga något till anhöriga eller 
utomstående utan att efterfråga samtycke från klienten.  
 

…alltså det är ju liksom en envägskommunikation höll jag på att säga, för 
så länge vi inte har samtycke från personen i fråga, så säger vi ju som 
ingenting utåt… 

 
…jag brukar ju försöka ta ett samtycke… 

 
…sen tänker jag att jag skulle efterfråga samtycke… 

 
Att förhålla sig till sekretess som en del i att skapa relation med klienten är något centralt för 
majoriteten av socialsekreterarna i arbetet och samtliga socialsekreterare ser klienten som 
expert på sitt liv.  
 

…alltid komma ihåg att den vi möter är expert på sig själv. Det kan inte vi, 
asså som vara. 

 
För att ta bra beslut skall de vara grundade i en bra utredning och klienten ska själv ha ansökt 
om hjälp och stöd och det framgår att frivillighet är viktigt för samtliga socialsekreterare. 
Alla socialsekreterare anser, utifrån vinjetten, att de främst vill veta hur klienten ställer sig till 
att ta emot hjälp. Det grundar sig i att socialsekreterarna anser att motivation hos klienten 
väger tyngst i valet av behandlingshem.  
 

…jag vill inte ha nån hjälp av socialtjänst, jag vill int ha nå stöd härifrån, 
jag vill int träffa nån här, då blir det ju att man avsluta ju det… 

 
Samtliga socialsekreterare vill träffa klienten och vill veta klientens syn på situationen. 
Samtliga socialsekreterare uppger att de tar hänsyn till vad klienten själv vill och att dennes 
önskan och vilja är viktig, att klienten är vuxen och alla socialsekreterare utgår från att det är 
klienten som bestämmer över sitt liv.  
 

...men jag vet att det egentligen ska vara med min professionella 
bedömning, klientens åsikter och aktuell forskning ska som, alla tre va 
involverade. Men jag tror personligen har nog hennes cirkel som lite större 
än våra andra. 

 
Det är ju ganska avgörande vad Elin själv tänker att hon behöver för stöd. 

 
…om hon står för asså står fasst vid det här att ja, ja att hon int tyck att hon 
har något problem och att hon inte vill ha något, då är det inte så mycket 
jag kan göra. 
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Alla socialsekreterare hänvisar till klientens självbestämmande i flera olika kategorier och 
vinjetter. Detta påpekas flertaliga gånger av samtliga socialsekreterare som en central del i 
valet av behandlingshem.   

5.3 Professionell expertis 
I valet av behandlingshem framkom det av alla socialsekreterare att de tar hänsyn till 
bakomliggande faktorer hos klienten. Samtliga socialsekreterarna väger in ålder, kön, bostad 
samt andra sociala faktorer i beslutet av behandlingshem. Två av socialsekreterarna tog 
hänsyn till klientens ålder i fråga om behandlingshem och utgick från att en högre ålder låg 
till grund för ett annat typ av behandlingshem som ansågs vara av mer rehabiliterande 
karaktär. De övriga fyra resonerade ej kring detta i sina bedömningar utifrån vinjetterna.  
 

...meningen att man beviljar dom är att ju egentligen mest att dom får ta en 
paus från sitt missbruk. 

 
Att hitta lämpliga behandlingshem skiljde sig mellan socialsekreterarna. Fem av 
socialsekreterarna var mer noggranna med att kolla upp behandlingshemmen samt säkerställa 
att dessa kunde tillgodose klientens behov. Medan en socialsekreterare förlitade sig på att god 
kvalitet garanterades genom de behandlingshem som ingick i ramavtalet.  
 

...jag brukar researcha, mycket google, också brukar jag ringa och höra, för 
det låter ju oftast bra på hemsidan… 

 
Två kommuner använde sig av behandlingshem som fanns i närheten enligt en så kallad 
närhetsprincip. Medan en kommun sökte över hela landet med hänvisning till att det är så 
långa avstånd i Norrland att ingenting är nära. I beslutet om vilket behandlingshem som 
socialsekreterarna väljer handlar det minst om behandlingshemmets metod och snarare på 
klientens vilja och motivation. Samtliga socialsekreterare hänvisade i svaren till att de flesta 
klienterna hade koll på vilken typ av behandling de ville på.  
 

...klienten tycker metoden är så jävla viktigt... 
 
Däremot kunde det uppkomma situationer för alla socialsekreterare då de inte var enig med 
klienten om att ett specifikt behandlingshem var lämpligt. Då oftast utifrån att 
socialsekreteraren hade hört dåliga rykten från kollegor eller själv hade dålig erfarenhet av 
det behandlingshemmet. I dessa situationer använde sig alla socialsekreterare av motiverande 
samtal, MI, för att motivera klienten till en annan lösning för klientens bästa.  
 

Jag har ju gått MI, motiverande samtals utbildning, å de försöker jag 
använda mig av ändå. Jag tycker det är ett bra klientel för att använda. 

 
Detta var också den enda metod socialsekreterarna hade fått utbildning i gällande 
motivationsarbete. En person ansåg dock att det inte alltid var lämpligt att använda sig av MI 



	  

	   18	  

mot målgruppen i ett skadligt syfte. Däremot använde sig alla socialsekreterare sig av ASI för 
att redogöra för klienten att behov av behandlingshem förelåg.  
 
En faktor som skiljde sig mycket mellan socialsekreterarna var handläggningstiden från 
ansökan till beviljad insats. Där spannet var från två veckor till tre månader beroende på 
vilken kommun man arbetar i. Socialsekreterarna som arbetar med kort handläggningstid 
framförde fördelarna: 
 

… då vill man ju inte heller att det ska ta för långt tid, asså då kan ju 
personen ha hunnit ändra sig kunnat hinna hända saker… 

 
De som arbetar där det är längre handläggningstid såg enbart fördelar med det. Så i denna 
fråga så skiljde sig socialsekreterarnas svar åt.  
 

Han har ju sagt att han är desperat och då kanske det är så att Emil måste 
kunna tänka sig att jobba redan innan han far på behandling. 

 
...du är beviljad å åka, så det gäller ju å förmedla till klienten och förklara, 
att det du gör den här perioden av tid, det har ju också betydelse... 

 
På frågan om hur socialsekreteraren såg på sin maktposition gentemot klienten skiljde sig 
svaren. En socialsekreterare sa att det inte fanns någon makt. En annan socialsekreterare var 
väldigt medveten om makten och framförde tankegångarna kring talesätt, akademiska ord, 
kläder och medvetenhet. De övriga socialsekreterarna tog plats i spannet mellan dessa två i 
frågan om makt. Majoriteten av socialsekreterarna var medvetna om den makt som de bär på. 

5.4 Evidens 
Vikten av att använda ASI som verktyg i utredningssyfte framgick av alla socialsekreterare. 
Att använda detta som tillvägagångssätt för att utreda behovet var en central del i alla 
kommuner. Endast en av socialsekreterarna ansåg att klienten skulle vara villig att samtycka 
till ASI medan resterande fem socialsekreterare gjorde det utan samtycke, men motiverade 
inför klienten varför en sådan intervju görs.  
 

...åsså sen skulle ja berätta precis det som ja berättar för alla andra att jag 
vill göra en ASI, den här strukturerade intervjun då som täcker sju 
livsområden… 

 
…nästa gång vi träffas kommer vi att göra en ASI och det av samma 
anledning att kartlägga din situation… 

 
Tre socialsekreterare anger att de använder ASI som utredningsverktyg vid alla nya ärenden, 
inte på redan kända klienter. Alla socialsekreterare uppger att de använder ASI för att få reda 
på mer om personen och för att kartlägga hjälpbehovet.  
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På frågan om vad en evidensbaserad praktik innebar för varje enskild socialsekreterare blev 
svaren tvetydiga. En socialsekreterare förstod inte vad som menade med begreppet och 
samma person kunde inte heller besvara frågan om vad en evidensbaserad praktik betyder.  
 

För vårt arbete? okej...  Att man använder sig av beprövade metoder. Som 
ASI till exempel. Audit och dudit och sådana här saker, mätinstrument.  
Ehm. Öh. Vad mer? Sen beror det ju på vad man behöver för något.  Det 
finns mycket man kan stödja sig på i utredningar till exempel. En person 
som är i blandmissbruk. eeeh det finns ju vetenskapliga, man kan stödja 
sig på när det gäller det.  Ehm… Det är så individuellt alltså. 

 
En annan socialsekreterare uppgav att en evidensbaserad praktik innebar att man utgick från 
evidens i valet av behandlingshem och utifrån vilket preparat klienten missbrukat. 
 

Som sagt, vi går ju mycket på evidens i just val av behandlingshem. Ehhh, 
till exempel vad Emil missbrukar för preparat så finns det ju mkt i 
socialstyrelsens riktlinjer om vilken behandling som har evidens för vilket 
preparat å så… 

 
En tredje socialsekreterare svarade att det begreppet evidensbaserad praktik står för att det 
ska finnas grund för besluten och att man “…inte ska sitta och gissa att saker fungerar...”.  
Samma person redogör dock korrekt för begreppet på en annan vinjetts fråga men inte på den 
direkta frågan om evidensbaserad praktik.  
 

...men jag vet att det egentligen ska vara med min professionella 
bedömning, klientens åsikter och aktuell forskning ska som, alla tre ska va 
involverade... 

 
Den fjärde personen anger att en evidensbaserad praktik bygger på sin egen erfarenhet samt 
socialstyrelsens riktlinjer samt evidensen som föreligger inom arbetsgruppen.  
 

Ja men det är väl att dels sin egen erfarenhet om vad som funkar och inte 
som funkar och vi utgår ju en del från asså socialstyrelsens riktlinjer asså 
det finns ju ganska tydliga för missbruksvård vilka metoder som man ska 
använda och inte använda sig av. Jaaa... Det är väl det, ja asså att försöka 
använda sig av det som funkar både utifrån det som socialstyrelsen säger 
och studier men sen så hinner man inte sätta in sig på det i daglig basis 
utan det blir ju mer evidensen, asså våran evidens i verksamheten asså 
inom verksamheten, vilka behandlingshem funkar bra och vilka funkar inte 
bra baserat på kunskap som vi har utifrån att vi har placerat personer där 
tidigare och så. 

 
Den femte personen anger att det är att arbeta efter de nationella riktlinjerna och ett sjätte svar 
anger att:  
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...för att det är forskat på, sen är det ju också, jamen asså vad, klienten, eh, 
har för önskemål själv eh och så kopplat till, asså min erfarenhet, 
bedömning. Asså, att få ihop det där... 

 
Det ser olika ut för socialsekreterarna på frågan hur man tillgodogör sig den senaste 
forskningen inom arbetsområdet. Alla socialsekreterare är dock eniga i att de inte har tid att 
självständigt söka och ta till sig kunskap på arbetstid.  
 

Det är ju också de där med tiden, vi har knappt tid att göra vårt jobb, så att 
sätta sig in i att ta in ny forskning och vad forskningen säger, det är ju 
tanken är ju att vi ska ju göra det, men det bortprioriteras ju eftersom man 
inte hinner det på arbetstid… 

 
Två av socialsekreterarna uppger att de ägnat sin fritid till detta. En av socialsekreterarna 
anser att det är a och o som enskild socialsekreterare att söka forskning på egen hand flera 
gånger i veckan.  
 
I en kommun finns tid avsatt för att tillgodogöra sig senaste forskningen, men 
socialsekreterarna upplever inte att det finns utrymme till detta på grund av hög 
arbetsbelastning. En socialsekreterare säger att det är utvecklingsledaren inom kommunens 
socialtjänst som ska hålla sig uppdaterad gällande den senaste forskningen och i sin tur se till 
att socialsekreterarna får information om detta. I en kommun är denna utvecklingsledartjänst 
indragen på grund av ekonomiskt budgetläge.  
 
 

6. ANALYS 
Utifrån dessa kategorier och genomgång av material kommer analysen göras utifrån två 
teman som vuxit fram i bearbetningen av empirin. De två teman som framträder är de främsta 
faktorerna till hur socialsekreterarna gör valet av behandlingshem. Ett tema är klientens 
motivation och självbestämmande samt den professionella expertisen. Det andra temat är 
evidensens betydelse/icke betydelse samt de organisatoriska förutsättningarna.  

6.1 Klientens motivation och självbestämmande samt den 
professionella expertisen 
Enligt 1 kap. 1§ SoL ska verksamheter inom socialtjänsten bygga på respekt för människors 
självbestämmande. Detta förstärks genom 3 kap. 5§ i samma lag att insatserna för den 
enskilde ska utformas tillsammans med honom eller henne, Bergstrand (2011) förtydligar det 
faktum att socialtjänsten inte kan eller får utforma insatser bakom ryggen på klienten. 
Samtliga socialsekreterare framförde att en avgörande faktor för valet av behandlingshem var 
klientens självbestämmande och lade stor vikt vid att klientens själv skulle vara delaktig i 
beslut som rörde dennes livssituation.  
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Alla socialsekreterare var rörande överens om att man inte skulle frångå klientens eget 
tyckande vilket härleds till det som Focault beskriver om makt i mötet mellan en 
socialsekreterare och klient. Svensson, Jonsson och Laanemets (2008) hävdar att även om 
makten är ojämn, så kan klienten använda sig av strategier för att inte känna sig maktlös.  
Enligt Focault (Börjesson & Rehn, 2009) uppstår osynlig makt då parter är överens och 
skapar ett projekt tillsammans, vilket händer då socialsekreterarna bjuder in klienter i 
bedömningarna och i valet av behandlingshem. Focaults makt/kunskapsbegrepp synliggör att 
människan tränas i att bli ett subjekt för makt (Börjesson & Rehn, 2009) och genom det 
accepterar kontroll. Då socialsekreterarna anser att självbestämmande är viktigt i valet av rätt 
behandlingshem skapar socialsekreterarna en balans i maktojämnheterna, vilket leder till att 
klienten inte känner sig maktlös. Å andra sidan kan det bli en maktobalans i det hänseendet 
att klienten är den som har övertaget och den professionella expertisen får stå åt sidan.  
 
Ingen av socialsekreterarna uppger att de skulle göra valet av behandlingshem främst utifrån 
sin egen bedömning utan samtliga skulle vara lyhörda inför klientens önskemål. Ingen av 
socialsekreterarna skulle utforma hjälpen bakom ryggen på klienten. Detta strider mot det 
Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) skriver att resursbrist och bristande kunskap om 
metoder gör att beslut fattas ovanför klientens huvud. Trots resursbrist både i form av 
personal och tid visar det sig att socialsekreterarna tar besluten tillsammans med den enskilde 
individen. Focaults begrepp makt/kunskaps härleds till att socialsekreteraren både har makt 
och kunskap men överlåter båda till klienten. Börjesson och Rehn (2009) anser att detta är för 
att ha kontroll över makten och kunskapen som socialsekreterare.  
 
Trots att socialsekreteraren utövar myndighetsarbete och innehar en tung makt genomsyras 
inte valet av behandlingshem av socialsekreterarens makt, utan av klientens motivation och 
självbestämmande. Detta kan även härledas till det som Svensson et. al (2008) beskriver 
kring myndighetskoreografi, att klienterna koordinerar sitt handlande med socialsekreteraren 
för att avvärja negativa ingripanden och beslut. Detta hör även ihop med det Focault anses 
vara en del i maktaspekten, att göra sig foglig för en organisation (Börjesson & Rehn, 2009). 
Relationen mellan socialarbetare och klient anses enligt Svensson, Johnsson och Laanemets 
(2008) viktig för att en behandling ska visa sig vara effektiv och om klienten görs delaktig 
ökar utsikterna för ett gott behandlingsresultat. Socialsekreterarna i studien tar, som sagt, inga 
beslut över huvudet på klienten och anser att relation samt motivation är en viktig faktor till 
hur man väljer behandlingshem. Alla socialsekreterare utom en uppger att de är medvetna om 
den makt de besitter vilket knyts an till Focualts maktteori (Svensson et al., 2008) där han 
menar att det alltid finns en makt i relationer mellan människor. Att det inte existerar 
relationer utan makt samt att det är en given ingrediens i interaktionen. 
 
Svensson et al. (2008) uppger att det finns vissa bestämmelser för vilken service en klient kan 
få och att både ekonomiska, individuella samt sociala förhållanden styr detta. Det kan dock 
uppstå konflikter i fråga om att tolka en individs möjligheter vilket kan kopplas till Focault 
och det han anser om makt i förhållande till att se möjligheter med klienten. Samtliga 
socialsekreterare vävde in de bakomliggande faktorerna i valet av behandlingshem och de var 
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alla noggranna med att både göra en ASI samt få veta mer av klienterna kring klienternas 
livssituation för att kunna erbjuda rätt behandlingshem.  

6.2 Evidensens betydelse och icke betydelse samt de 
organisatoriska förutsättningarna 
Evidens är en viktig faktor för socialsekreteraren i valet av behandlingshem. Focaults 
begrepp om governmentality beskriver hur statsmakten har blivit allt mer närvarande. 
Börjesson och Rehn (2009) bekräftar att vi allt mer styrs av olika lagar, institutioner, 
ämbetsverk, byråkratier och så vidare. De nationella riktlinjerna är vägledande för personer 
som fattar beslut inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015c) och dessa riktlinjer grundar sig 
på vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Detta tydliggörs genom studiens resultat då 
majoriteten av alla socialsekreterare använder sig av samma metod inledningsvis för att ta 
reda på vilket behov klienten har och hur dess situation ser ut i dagsläget.  
 
Det verktyg alla socialsekreterare säger sig använda är ASI, som är en del i de nationella 
riktlinjerna. ASI infördes som bedömningsverktyg då missbruksvården fått stor kritik för att 
ha varit baserad på allt annat än forskningskunskap och klienternas behov(Abrahamson & 
Tryggvesson, 2009). Detta ska ligga till grund för att erbjuda klienten lämplig behandling 
(Abrahamson & Tryggvesson, 2009). Resultatet visar att socialsekreterarna uppger sig veta 
att de skall använda sig av ASI som verktyg, men vet ej vilket syfte verktyget uppfyller. 
Focault menar att vi människor formas och lär oss att förhålla oss till en kontrollerande värld 
och eftersom vi lär oss detta så utövar vi kontrollen över att systemet upprätthålls (Börjesson 
& Rehn, 2009). Det kan därmed tolkas som att socialsekreterarna blivit beordrade att använda 
ett verktyg och att de inte ifrågasätter dess syfte utan använder det för att organisationen 
kräver detta.  
 
Forskning visar att socialsekreterare sällan har tid till att söka ny kunskap på egen hand 
(Bergmark & Lundström, 2002) vilket bekräftas av samtliga socialsekreterare i studien. Den 
höga arbetsbelastningen hos socialsekreterarna leder till att det helt enkelt inte finns tid för 
inhämtning av ny kunskap. Focault menar att alla styrs av makten och som socialsekreterare 
är man styrd av en organisation i frågan om att tillgodose sig forskning inom sitt område. 
Enligt Focault står  subjektet i mitten av alla makteffekter och detta är en politisk fråga 
(Börjesson & Rehn, 2009). Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) klargör att socialt 
arbete inte kan bedrivas på en känsla och att socialarbetare måste knyta an och utgå från 
vetenskaplig kunskap. Som tidigare nämnt finns en stor problematik i att socialsekreterarna 
inte vet vad en evidensbaserad praktik innebär. Av de sex socialsekreterarna var det enbart en 
socialsekreterare som kunde beskriva vad en evidensbaserad praktik innebär i teorin. 
Socialsekreterarna bekräftar det som framkommer i rapporten från centrum för 
kommunstrategiska studier (2016) att det finns en hel del problem med införandet av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten.  
 
Enligt Alexandersson (2016) innebär evidensbaserad praktik en möjlighet att minska riskerna 
för godtycklighet inom socialtjänsten samt för att försäkra sig om att arbetet grundar sig på 
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god kvalitet gentemot de människor som behöver hjälp och stöd. Socialsekreteraren är 
således skyldig att känna till den senaste forskningen på området och ska därtill bedöma 
resultatet av de tre kunskapskällorna för att avgöra vad som fungerar bäst i klientens 
nuvarande situation (Alexandersson, 2016).  

6.3 Analysdiskussion 
En av de fyra frågeställningarna var om valet av behandlingshem avgörs utifrån 
socialsekreterarens egna åsikter och den professionella expertisen. Det visar sig i studien att 
socialsekreterarna prioriterar att skapa en relation med klienten och fokuserar på klientens 
motivation samt självbestämmande snarare än att lita till sin egna professionella expertis. 
Socialsekreterarna väger in bakomliggande faktorer och tillämpar gällande lagstiftning, men 
utifrån frågeställningen visar det sig att den professionella expertisen och socialsekreterarnas 
egna åsikter inte är de främsta faktorerna i valet av behandlingshem.  
 
Klientens ord väger tungt i valet av behandlingshem för socialsekreteraren, vilket besvarar 
frågan på vilket sätt man tillvaratar klientens önskemål och synpunkter. Detta dementerar den 
tidigare forskning vi nämnt i studien som påstår att socialsekreterare tar beslut utan 
förankring hos klienterna. Att motivation och självbestämmande ligger till grund för beslut 
om behandlingshem visar sig enligt studiens resultat främst bero på att socialsekreterarna 
varken har tid eller möjlighet att tillgodose sig senaste forskningen inom området vilket ger 
oss svar på den tredje frågeställningen, hur kunskap och evidens används av 
socialsekreterarna. 
 
Studiens resultat visar att majoriteten av socialsekreterarna inte kan redogöra för vad en 
evidensbaserad praktik innebär. Detta anser vi vara ett skrämmande resultat då 
socialsekreterarna möter personer med omfattande missbruksproblem som behöver hjälp och 
stöd att komma från detta. Vi menar att det är av oerhörd vikt att ständigt uppdatera sig om 
den senaste forskningen och väga detta i samband med ett klientperspektiv och den 
professionella expertisen för att göra ett bra val av behandlingshem. Att inte ha denna 
kunskap kan leda till att resultat samt effekt av insatserna varierar och kan vara skadliga för 
klienten vilket bekräftar det som framkom i Statens missbruksutredning (SOU 2011:35). 
Trots att utredningen har några år på nacken verkar det ej som att det skett någon förändring 
och även om alla socialsekreterare har en socionomexamen kan de inte förstå vikten av 
vetenskapliga metoder. Det medför att den kritik socialstyrelsen framfört mot 
socionomutbildningen anses vara befogad. 
 
Det positiva är att samtliga kommuner delvis använder vetenskapliga metoder i form av 
verktyget ASI, samt att de utgår från de nationella riktlinjerna. Vi ställer oss frågan hur 
socialsekreterarna kan använda evidens när förståelsen för begreppet inte finns, samt vilken 
kunskap som ligger till grund för valet man gör av behandlingshem. ASI används i samtliga 
kommuner, på nya klienter. Däremot framkommer det i studiens resultat att 
socialsekreterarna inte förstår verktygets syfte då de inte väljer ett behandlingshem utifrån 
den information som framkommer genom en ASI, vilket forskningen säger att de bör. Att 
evidens är en påverkningsbar faktor i valet av behandlingshem kan vi se genom att man 



	  

	   24	  

använder sig av vetenskapligt testade metoder i vissa fall, däremot krävs ytterligare kunskap 
om varför man använder sig av dessa. 
 
Vi trodde att organisatoriska förutsättningar och den ekonomiska aspekten skulle påverka 
valet av behandlingshem i större utsträckning än vad som framkommer i resultatet. Det visar 
sig att samtliga socialsekreterare utom en har delegation på placeringsbeslut, vilket gör att det 
inte är så konstigt att den ekonomiska aspekten och organisatoriska förutsättningar inte är 
påverkningsbara faktorer, då beslutet om placering tas av närmsta chef och svaret på den 
fjärde och sista frågeställningen är därmed besvarad, de organisatoriska förutsättningarna styr 
inte socialsekreterarnas val av behandlingshem. 
 
Utifrån studiens resultat drar vi däremot slutsatsen att socialsekreteraren står med “ryggen 
fri” mot klienten, då socialsekreteraren inte har delegation för beslutsfattandet i valet av 
behandlingshem, vilket vi tror påverkar att socialsekreterarna har lättare för att skapa en 
relation med klienterna. Om delegationen legat på den enskilde socialsekreteraren, kan man 
då tänka sig att studiens resultat sett annorlunda ut? Vi tänker oss att socialsekreterarna då 
skulle kunna engagera sig mer i uppdatering kring senaste forskningen samt utveckla sin 
kunskap om hur man använder metoder och verktyg på bästa sätt, för att matcha insatser mot 
klientens behov. Vi tror att beslutet då skulle vila mer på evidens än på klientens 
självbestämmande. 
 
Att arbeta rättssäkert gentemot klienten innebär att socialsekreterare inte kan vara 
godtyckliga och besluta insatser på en känsla. I ett större perspektiv anser vi att beslutsfattare 
inom socialtjänsten, men även kommunala politiker, bör främja ett evidensbaserat arbete, till 
gagn för både klient och verksamhet. 
 
Det finns både riktlinjer och rekommendationer samt vetenskapligt beprövade metoder vilket 
gör det svårt att förstå varför det är så många faktorer som påverkar valet av behandlingshem. 
Vårt intresse fångas av att socialsekreterare använder sig av verktyg och metoder men de 
förstår inte vilket syfte detta ska uppfylla, trots en akademisk utbildning med vetenskaplig 
förankring som förbereder användning av metoder och vetenskap. Studiens resultat visar på 
den komplexitet som finns i socialt arbete men som titeln lyder, så kan man inte bara hålla på 
och tro. 

 
 
7. SLUTDISKUSSION 
Fördelen med vinjettmetod är att alla intervjupersoner utgår från samma fiktiva berättelse och 
att alla respondenter utgår från samma frågor. Detta anses vara en styrka i studien, då en 
annan forskare skulle kunna använda samma vinjetter samt uppföljande frågor och få 
liknande svar. Det finns trots detta en medvetenhet om den svaghet att samma svar ej skulle 
förekomma vid en större studie. Nackdelen med metoden är att intervjupersonerna kan känna 
att de bli bedömda genom sina svar och att intervjupersonerna kan uppleva att deras svar 
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säger något om dem själva som socialsekreterare (Bryman, 2011). Detta kan leda till att 
intervjupersonerna inte är ärliga i sina svar och att studiens tillförlitlighet påverkas. 
Det som står för studiens trovärdighet och tillförlitlighet är att vi valt att använda oss av en 
urvalsgrupp som representerar studiens syfte och är av största relevans för tillförlitliga svar. 
Den största svagheten med studiens metodval är att urvalet är så litet att den urvalsgrupp som 
gjorts ej kan utgöra någon generalisering till en hel yrkesgrupp. Det hade krävts mer tid och 
fler intervjupersoner för att kunna göra korrekta slutsatser för att kunna utföra en empirisk 
generalisering av studiens resultat (Pär Nyman, 2016).  
 
Vi är medvetna om vår roll som forskare och i intervjuerna har därför den personen som 
bokat in intervjun inte varit den som hållit i den. Detta gjordes för att personliga relationer 
inte skulle påverka intervjupersonernas svar samt för att intervjuerna skulle vara så objektiva 
som möjligt. Tanken har slagit oss vad som hänt om vi gjort annorlunda. Det kan tänka sig att 
svaren blivit fylligare samt att den personliga relationen lett till att intervjupersonerna upplevt 
ett tryggare klimat. Vi tror dock att viktig information hade kunnat leda till visst bortfall av 
innehållsrikt material då den som intervjuat inte frågat upp om saker denne redan vet svaret 
på. 
 
Studien har genomgående präglats av objektivitet både i genomförande och i resultat samt 
analys och diskussion. Det finns dock alltid svårigheter med att hålla sig objektiv i en 
situation där vi har mer eller mindre relation med de personer vi intervjuat och i 
organisationer där vi varit verksamma. Vår objektivitet påverkas dessutom av den kunskap vi 
inhämtat från tidigare forskning och litteratur.  
Studien tillåter mer än en giltig förklaring men den baseras på vår tolkning. Vi vill påstå att vi 
har kunskapen om att dra giltiga slutsatser och att på ett professionellt sätt kunna analysera 
resultatet utifrån den kunskapsbas vi byggt upp genom inläsning av artiklar, böcker samt 
information från diverse myndigheter som rör både målgrupp, profession samt arbetssätt och 
metoder.    
 
Kunskapsluckan om klientens perspektiv leder till förslag om vidare forskning, där det vore 
intressant att intervjua klienterna om hur de själva upplever det faktum att socialsekreterarna 
bygger valen på klientens motivation och självbestämmande. Hur används motivation av 
klienten samt hur uppfattas det av socialsekreteraren och vilka faktorer anser klienten påverka 
valet av behandlingshem? Använder klienten några strategier i relationen till 
socialsekreteraren för att få ett beslut om behandlingshem? 
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BILAGA 1 
Informationsbrev 
 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet 
Examensarbete, C-uppsats, 15 hp 
Ht 2017   
 
Socialsekreterares val av behandlingshem till vuxna människor med 
missbruksproblematik.  
      
En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar socialsekreterares val av 
behandlingshem. 
 
I Socialtjänstlagen klargörs socialtjänstens ansvar för missbrukare, både i form av 
förebyggande åtgärder för att motverka missbruk samt aktivt sörja för att en enskild individ 
med missbruksproblem får den hjälp och vård denne behöver för att komma ifrån missbruket.  
Socialstyrelsens nationella riktlinjer visar på vilka metoder och vilka instrument som bör och 
kan användas för att kartlägga samt planera behandlingshem för den enskilde individen.  
 
Det föreligger ett flertal faktorer till varför man som professionell socialarbetare väljer en 
behandlingsinsats framför en annan. I en rapport från Socialstyrelsen visar det sig att det 
finns brister i bland annat användandet av ASI och att den kunskap som fås ej ligger till 
grund för beslut, trots att de flesta kommuner idag använder sig av ASI för att kartlägga 
behoven hos den enskilde. 
Lagen talar för att socialtjänsten är skyldig att planera hjälpen i samförstånd med den 
enskilde och att beslut som tas ska även grundas på ett tillförlitligt sätt, genom forskning, och 
arbetet ska vila på evidens. Socialsekreteraren har även en profession att ta hänsyn till och 
kunskap samt erfarenheter som ligger till grund för beslut. Vilka faktorer är då främst 
avgörande för vilket behandlingshem man väljer? 
       
Övergripande syfte: 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar socialarbeterens i denne val 
av behandlingshem för vuxna missbrukare. Med utgångspunkt i fyra fiktiva fallbeskrivningar 
av ärenden, kommer intervjuer att genomföras angående socialarbetarens tolkning av 
situationen. Intervjuerna är utformade enligt fyra teman; organisation, klientperspektiv, 
professionell expertis samt evidens. Intervjumaterialet kommer sedan att ligga till grund för 
studien. 
 
 
Intervjuer: 
Om du kan tänka dig att delta i studien kommer vi att träffas vid ett tillfälle och utgå ifrån en 
semistrukturerad intervjuguide kombinerat med vinjetter. Intervjun har således en 
strukturerad grund som styr medan det ändå finns utrymme för fria samtal. Intervjulängden 
anpassas utefter varje samtal men vi räknar med ca. 1 timme. Deltagandet i intervjuerna  
 
är frivilligt och du kan när som helst avbryta och ta tillbaka ditt deltagande i studien. Det 
finns möjlighet att ta del av och kommentera det vi sammanställt från just din intervju. Alla 
intervjuer avidentifieras i det slutliga arbetet.  
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I studien kommer vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning att användas (www.codex.vr.se). 
 
Tack för er tid och ert engagemang! Vi hoppas att ni fått en översiktlig bild av vad vi önskar 
att undersöka och vill ge oss möjlighet till en intervju. Finns det frågor eller funderingar så 
hör gärna av er! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Maria Thomasson & Angelica Karlsson 
 
Maria Thomasson   Angelica Karlsson 
070-245 82 79   070-665 69 76 
maria.thomasson@gmail.com  angelicakarlssonumu@gmail.com 
 
Handledare: 
Daniel Törnqvist 
 
 
       
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
	  



	  

	   32	  

BILAGA 2 
Vinjetter	  och	  intervjuguide	  

Vinjetter	  
	  

Vinjett	  1.	  Tema:	  Organisation	  
(ekonomiska	  aspekter,	  ramavtal,	  kommunala	  riktlinjer,	  samarbeten)	  
	  
Bengt-‐Göran	  “Bengan”	  67	  år	  har	  missbrukat	  narkotika	  i	  30	  år.	  Han	  har	  sedan	  
många	  år	  haft	  kontakt	  med	  samma	  socialsekreterare.	  
Bengan	  har	  tidigare	  inte	  varit	  så	  motiverad	  till	  behandling	  på	  behandlingshem	  
trots	  att	  han	  varit	  på	  flertaliga	  under	  senaste	  åren.	  Bengan	  har	  nu	  blivit	  vräkt	  
från	  sin	  bostad	  och	  är	  djupare	  i	  sitt	  missbruk	  än	  någonsin.	  Vid	  en	  SiP	  
(samordnad	  individuell	  plan)	  som	  sker	  på	  beroendeenheten	  där	  Bengan	  varit	  
inlagd	  sedan	  ett	  par	  dagar,	  uttalar	  sig	  läkaren	  om	  att	  hans	  åsikt	  är	  att	  Bengan	  
är	  i	  behov	  av	  behandling	  	  på	  behandlingshem	  igen.	  Läkaren	  är	  väldigt	  
engagerad	  och	  angelägen	  om	  detta	  och	  tar	  på	  SiP:en	  upp,	  inför	  Bengan,	  ett	  par	  
alternativa	  behandlingshem	  som	  han	  tänker	  skulle	  kunna	  passa,	  utefter	  
läkarens	  egen	  erfarenhet	  som	  professionell	  av	  behandling.	  
	  
Frågor:	  

-‐   I	  kortfattade	  drag,	  hur	  hanterar	  du	  detta	  ärende?	  
-‐   Vad	  säger	  de	  kommunala	  riktlinjerna	  kring	  beslut	  om	  behandlingshem?	  
-‐   Bengan	  har	  tidigare	  varit	  på	  flertalet	  behandlingshem,	  vilka	  faktorer	  

väger	  in	  för	  beslut	  av	  behandlingshem	  denna	  gång?	  
-‐   väger	  den	  ekonomiska	  aspekten	  in	  vid	  beslutet?	  	  
-‐   Hur	  ser	  samverkan	  med	  andra	  aktörer	  ut?	  (landsting,	  polis,	  öppenvård,	  

försäkringskassan,	  arbetsförmedling)	  	  
-‐   Hur	  mycket	  påverkar	  andra	  aktörer	  bedömningen/beslutet?	  
-‐   Anpassas	  beslutet	  om	  vilket	  behandlingshem	  efter	  något	  ramavtal?	  Om	  

inte	  hur	  avgör	  du	  vilket	  behandlingshem	  som	  passar	  bäst?	  
	  
	  
	  
	  
Vinjett	  2.	  Tema:	  Klientperspektiv	  	  
(klientens	  egna	  vilja,	  anhörigas	  åsikter,	  tidigare	  behandling,)	  
	  
Elin,	  22	  år,	  ringer	  dig	  på	  telefontiden	  då	  hennes	  pappa	  “tvingat”	  henne	  att	  ta	  
kontakt	  med	  Socialtjänsten.	  Du	  vet	  vem	  Elin	  är	  sedan	  tidigare,	  då	  hon	  vid	  
flertalet	  gånger	  uppmärksammats	  av	  dina	  kollegor	  ute	  på	  fältet.	  Elin	  har	  en	  
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trasslig	  historia	  med	  skilda	  föräldrar,	  dålig	  skolgång	  relaterat	  till	  hög	  frånvaro	  
samt	  umgänge	  med	  personer	  som	  brukar	  både	  alkohol	  och	  droger.	  Elin	  har	  en	  
pojkvän	  som	  är	  15	  år	  äldre	  som	  även	  han	  har	  kontakt	  med	  Socialtjänstens	  
missbruksgrupp.	  Elin	  bor	  för	  närvarande	  tillsammans	  med	  sin	  pojkvän	  i	  en	  av	  
Socialtjänstens	  hyreslägenheter.	  Elin	  har	  inget	  arbete,	  det	  har	  inte	  heller	  
hennes	  pojkvän	  och	  enligt	  Elins	  pappa	  och	  rykten	  är	  det	  ofta	  vilda	  fester	  med	  
både	  alkohol	  och	  droger.	  	  
Elins	  pappa	  uttrycker	  oro	  över	  sin	  dotter	  och	  begär	  nu	  att	  “socialtjänsten	  
minsann	  får	  ta	  sitt	  ansvar”	  och	  han	  ser	  helst	  att	  Elin	  bryter	  helt	  med	  sitt	  
nuvarande	  liv	  och	  att	  behandling	  på	  annan	  ort	  är	  nödvändig,	  helst	  sluten	  vård.	  	  
Elin	  själv	  tycker	  inte	  att	  hon	  har	  så	  stora	  problem	  och	  hon	  har	  tidigare	  varit	  i	  
Kramfors	  på	  behandlingshem	  men	  det	  gav	  inget,	  tycker	  hon.	  	  
	  
Frågor:	  

-‐   Hur	  går	  du	  vidare	  i	  detta	  ärende?	  
-‐   Hur	  hanterar	  du	  de	  anhörigas	  åsikter/information?	  
-‐   Hur	  hanterar	  du	  Elins	  åsikter	  och	  den	  information	  som	  hon	  ger?	  
-‐   Påverkas	  beslutet	  om	  valet	  av	  behandlingshem	  av	  Elins	  bakgrund?	  
-‐   På	  vilket	  sätt	  utformas	  hjälpen	  utifrån	  den	  enskildes	  

samtycke/samförstånd?	  
	  
	  
	  
Vinjett	  3.	  Tema:	  Professionell	  expertis	  
(Socialsekreterarens	  bedömning,	  vilka	  aspekter	  är	  viktiga	  att	  tänka	  på,	  
motivera	  till	  vilken	  behandling?,	  metoder,	  erfarenheter,	  långvarig	  kontakt,	  
makt)	  
	  
Britta,	  42	  år,	  kommer	  på	  ett	  uppföljningsbesök	  hos	  dig	  efter	  att	  Britta	  gjort	  en	  
ASI.	  Det	  framkommer	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  behandlingshem	  utifrån	  den	  
kartläggning	  som	  är	  gjord.	  Du	  har	  hittat	  ett	  behandlingshem	  som	  du	  anser	  
möter	  de	  behov	  som	  föreligger	  hos	  Britta.	  Du	  framför	  detta	  till	  henne	  men	  hon	  
vill	  inte	  dit	  utan	  hon	  önskar	  ett	  annat.	  	  
	  	  
Frågor:	  	  

-‐   Vilken	  information	  ger	  du	  Britta	  vid	  besöket?	  
-‐   På	  vilket	  sätt	  utformar	  du	  ett	  uppföljningsbesök?	  
-‐   Hur	  hittar	  du	  möjliga	  behandlingshem?	  
-‐   Hur	  motiverar	  du	  Britta	  till	  att	  ta	  emot	  den	  hjälp	  du	  anser	  att	  hon	  

behöver?	  
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-‐   (Följdfråga)	  Använder	  du	  av	  någon	  speciell	  metod	  för	  att	  motivera?	  om	  
ja,	  vilken/vilka?	  

-‐   Hur	  ser	  du	  på	  din	  maktposition	  gentemot	  Britta?	  
	  
Följdfrågor:	  
Vi  bör  ha  med  någonstans  om  det  är  så  att  socialsekreteraren  påverkas  av  egna  
erfarenheter  av  behandlingshem.  ex.  om  någon  placering  tidigare  gått  snett  där?  
Kan  det  påverkas  av  rykten?  Påverkas  valet  av  behandlingsmetod?  
  
	  
	  
	  
Vinjett	  4.	  Tema:	  Evidens	  
(Nationella	  riktlinjerna,	  forskning,	  asi,	  audit,	  dudit,	  verktyg)	  
	   	   	  
	  
Emil	  24	  år	  ringer	  dagjouren	  gråtandes	  och	  säger	  att	  han	  inte	  orkar	  mer.	  Emil	  
berättar	  i	  telefonen	  att	  han	  missbrukat	  droger	  sedan	  han	  var	  14	  år.	  Han	  säger	  
att	  han	  tidigare	  ansett	  att	  han	  klarat	  av	  sitt	  missbruk	  och	  en	  vardag,	  men	  att	  
det	  nu	  fallerat	  och	  att	  han	  riskerar	  att	  bli	  av	  med	  sitt	  jobb,	  lägenheten	  samt	  att	  
tjejen	  tänker	  lämna	  honom.	  Emil	  vill	  komma	  i	  kontakt	  med	  en	  socialsekreterare	  
snarast	  möjligt.	  Socialtjänsten	  har	  ingen	  tidigare	  dokumentation	  om	  Emil.	  
Däremot	  finns	  kännedom	  om	  vem	  han	  är,	  då	  han	  umgåtts	  i	  kretsar	  med	  
flertalet	  andra	  personer	  med	  missbruksproblematik.	  En	  socialsekreterare	  ringer	  
upp	  Emil	  och	  bokar	  in	  en	  första	  träff	  med	  honom.	  	  
	  
Frågor:	  

-‐   Hur	  kartlägger	  du	  Emils	  hjälpbehov?	  
-‐   Hur	  lång	  handläggningstid	  är	  det	  mellan	  ansökan	  och	  beviljad	  

insats?	  
-‐   Vad	  är	  en	  evidensbaserad	  praktik	  för	  dig?	  
-‐   Hur	  arbetar	  er	  organisation	  med	  evidens	  gentemot	  er	  målgrupp?	  
-‐   Hur	  tillgodogör	  du	  dig	  den	  senaste	  forskningen	  inom	  målgruppens	  

område?	  
-‐   På	  vilket	  sätt	  arbetar	  er	  kommun	  efter	  de	  nationella	  riktlinjerna	  

gällande	  missbruk?	  
	  
Frågor	  till	  socialsekreterare:	  

-‐   Ålder	  
-‐   Kön	  
-‐   Utbildning	  
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-‐   Kommun	  
-‐   Erfarenhet	  
-‐   Erfarenhet	  från	  annat	  socialt	  arbete	  
-‐   Antal	  ärenden/arbetsbelastning	  

 


