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Sammanfattning 
 
Injektionsmissbrukare kan ses som en avvikande grupp från samhället. Målgruppen besitter en 
problematik som inte bara är svår att leva med, utan även att ta sig ur. Målgruppen väg ur den 
typen av livssituation omfattas många gånger inte bara av en aktör, utan av flera aktörers 
ansvarsområde. Injektionsmissbrukare får inte alltid ett bra bemötande i kontakt med 
myndigheter, och att synen på gruppens problematik skiljer sig åt mellan aktörer. Det fanns ett 
intresse att undersöka hur anställda inom socialtjänst och sprututbytesprogram, två centrala 
aktörer i arbetet med målgruppen, upplevde målgruppen. Vidare ämnade studien undersöka 
vilka attityder och förståelser dessa anställda hade i sitt arbete med målgruppen. 
 
Insamlingen av det empiriska materialet utfördes med hjälp av intervjuer med professionella på 
socialtjänst och sprututbytesprogram. Intervjumaterialet analyserades utifrån tidigare forskning 
i ämnet och med utgångspunkt i stämplingsteorin och begreppet doxa. Studien visade på att 
intervjupersonerna var medvetna om målgruppens roll i samhället och vad 
missbruksproblematik innebär för den enskilda individen. De hade en bild över hur dessa 
individer bör bemötas för att nå ett gott resultat. Individerna upplevdes ha identifierat sig med 
sitt missbruk under en längre tid. Utifrån studien kunde slutsatserna dras att det är viktigt att 
bemöta injektionsmissbrukare på ett annat sätt än hur individen ofta blir bemötta i samhället, 
för att personen ska kunna ändra sitt beteende. Det fanns en upplevelse hos intervjupersonerna 
att samverkan var viktigt i arbetet med målgruppen, men att det sällan var något som fungerade 
bra. Intervjupersonerna visade att det fanns problematik när det kom till ansvarsfördelningen 
och att det var viktigt att socialarbetare som arbetar med målgruppen, besitter rätt kunskap för 
målgruppens problematik. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som ställde upp på intervjuer och berikade 
studien med kunskap och förståelse kring ämnet. Utan er hade studien inte varit möjlig att 
genomföra.  
 
Tack till vår handledare Öncel som under hela vår arbetsprocess hjälpt till och bidragit med 
reflektion och idéer. Tack för att du sett möjligheter när vi själva sett hinder i detta hav av 
kunskap. 
 
Magnus och Wendela  
28 november 2018 
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1. Inledning 

De flesta vuxna människor har någon gång utsatt sig för ett rusningsmedel som narkotika eller 
alkohol för att uppnå ett behagligt rus. Det finns olika anledningar till vilken effekt som 
eftersökes. För vissa handlar det om att bli mer glad eller upprymd, känna ett lugn eller ta en 
paus från omgivningen till vardags eller till fest. För andra personer fungerar rusningsmedel 
som ett hjälpmedel för att må mindre dåligt, fylla ett tomrum eller som ett försvar för att 
undvika att ta ansvar för normbrytande handlingar. Narkotika är till skillnad från alkohol 
illegalt i Sverige, vilket kan påverka samhällets syn på narkotika negativt. De personer som 
har blivit beroende av narkotika ses som en mer avvikande grupp än de med alkoholberoende 
(Johnsson, Richert & Svensson, 2017). Frågan väcks, vad som händer med de individer som 
hamnat i ett narkotikamissbruk och behöver hjälp från samhället, även hur professionellas 
attityder ser ut gentemot individer som besitter den här problematiken. 
 
Enligt Socialstyrelsens undersökningar, baserade på personer inom hälso- och sjukvården, 
fanns det cirka 29 500 individer med en problematisk narkotikaanvändning. Av dessa hade 
cirka 8 000 personer ett injektionsmissbruk (Socialstyrelsen, 2017a). Värt att nämna är att 
statistiken endast bygger på människor som är kända inom beroendevården, och det kan 
finnas ett mörkertal då det inte går att utgå från att alla som injicerar narkotika är i kontakt 
med myndigheter. Narkotikamissbruksundersökningars tillförlitlighet påverkas av många 
faktorer, till exempel svårigheter med urval, bortfall, definitioner och att försökspersoner inte 
alltid svarar ärligt på undersökningar (Goldberg, 2015). Med narkotikamissbruk följer ofta en 
rad negativa konsekvenser (Kristiansen, 2009). Exempelvis finns det risk att individen 
förlorar sitt jobb eller sin bostad, relationer till personer utanför narkotikakretsen kan bli 
svaga eller upphöra, om individen är förälder kan barnet ha blivit omhändertaget av 
socialtjänsten. Således kan psykisk påfrestning i form av skuld och skam uppstå. Många 
personer behöver hjälp att komma ur sitt missbruk och behandling blir ofta en central del. 
Ibland krävs det fler vårdtillfällen för att en narkotikamissbrukare ska bli drogfri och varje 
behandling som inte lyckas bör inte ses som bortkastad, utan som ett steg närmare ett drogfritt 
liv (Kristiansen, 2009). 
 
Hur samhället arbetar med missbruksproblematik beror ofta på hur den politiska synen på 
narkotika ser ut (Goldberg, 2000). Prohibition och harm-reduction har globalt sett varit två 
dominerande synsätt gällande hantering av narkotikaproblematik. Prohibition bygger på en 
nolltolerans mot användning av icke-medicinskt narkotika och genom politiska och juridiska 
åtgärder riktade mot narkotika minskar konsumtionen i samhället. Harm-reduction tar en 
annan utgångspunkt och utgår från att minimera problem för den enskilda individen i 
samband med narkotikakonsumtion (Goldberg, 2000). Synsättet ämnar till att minimera 
riskerna och skadorna som kommer till följd av ett missbruk genom att hitta strategier som 
upprätthåller missbrukarens hälsa och trygghet. Ett exempel på en sådan strategi är 
sprututbytesprogram (Johnson, Richert & Svensson, 2017). 
 
Sprutubytesprogram etablerades i Sverige år 1986 (Stenström, 2008). Programmet har två 
mål, det ena är att minska smittspridning av blodburna sjukdomar samt hantering av kanyler 
och sprutor. Det andra är att fungera som en kontaktyta för injektionsmissbrukare mot 
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socialtjänst och hälso- och sjukvård. Sprututbytet ska även arbeta för att motivera 
injektionsmissbrukare till rehabilitering och ett narkotikafritt liv (Socialstyrelsen, 2017b). 
Personer som är inskrivna i sprututbytesprogrammet kan ta del av kuratorssamtal och 
provtagning av blodburna sjukdomar och virus. Mottagningen agerar också som en plats där 
missbrukare får information kring vilken hjälp som finns tillgänglig inom beroendevården. 
Ungefär 40 % som går på mottagningen har kontakt med beroendevård och runt 60 % har 
kontakt med socialtjänsten (Beroendecentrum, 2017a). 
 
Sprututbytesprogram finns i stora delar av världen och startade år 1983 i Amsterdam i 
Nederländerna. Programmet uppkom i följd av de epidemier av Hepatit B och C, men även då 
HIV tog fart under årtiondet. Målet var att minska sjukdomsöverföringen för individer som 
injicerade droger. Programmen klassas som en av de största vinsterna i kampen för HIV 
prevention (Des Jarlais, 2006; Vlahov & Junge, 1998; World Health Organization, 2004). I 
Sverige fanns det år 2017, enligt Folkhälsomyndigheten (2018), 14 stycken aktiva 
sprututbytesprogram. Efter att en lagändring tog bort det kommunala vetot för att starta 
sprututbytesprogram väntas fler landsting öppna mottagningar. 
 
Kommun och landsting delar på ansvaret för beroendevården idag. Socialtjänsten har det 
långsiktiga ansvaret och bedriver enligt socialtjänstlagen, frivillig vård så långt det är möjligt. 
Landstinget arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen och ska även dem bedriva frivillig vård i 
den mån det är möjligt (Nilsson Blom, 2018). I Socialstyrelsens (2017a) nationella riktlinjer 
för vård och stöd vid missbruk och beroende framgår det att individer som lever med 
missbruksproblematik har ett behov av vård, stöd och behandling från olika instanser 
samtidigt. Socialtjänstens ansvar för personer som lever i missbruk beskrivs i 
socialtjänstlagen 3 kap 7 § och 5 kap 9 § att socialnämnden aktivt ska sörja för att förebygga 
och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel och att den 
enskilde får hjälp med sitt missbruk och den vård som han eller hon behöver för att komma 
ifrån missbruket (SFS 2001:453). I hälso- och sjukvårdslagen framgår det att landstinget 
medicinskt ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Missbruk och beroende 
uppmärksammas inte särskilt i lagstiftningen, men är fortfarande något som omfattas av denna 
lag. Sprututbytesprogram är en aktör som arbetar med injektionsmissbrukare och ligger under 
landstinget och därmed hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30; Socialstyrelsen, 2017a). 
 
Både kommun och landsting har ansvar för samverkan med varandra. I socialtjänstlagen 5 kap 
9a § står det att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i 
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (SFS 2001:453). På samma sätt står det i 
hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 3 § att landstinget skall ingå en överenskommelse med 
kommunen avseende samarbete (SFS 2017:30). Det finns många anledningar till varför 
samverkan och samarbete är viktigt i samhället. Den viktigaste aspekten för samverkan 
mellan aktörer, är att det inte är ovanligt för brukare att besitta en komplex problematik och 
har då ofta kontakt med flera aktörer samtidigt. Individen kan parallellt med sitt missbruk leva 
med psykisk ohälsa och vara i stort behov av hjälp. I dessa fall måste socialtjänsten och 
psykiatrin samarbeta för att hjälpa brukaren utifrån dennes behov (Svensson, Johnsson & 
Laanemets, 2008). Då samsjuklighet är vanligt förekommande hos individer med 
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missbruksproblematik bör detta uppmärksammas särskilt för att ha möjlighet att erbjuda rätt 
stöd från rätt vårdinstans och för att lyckas krävs det samverkan mellan myndigheter 
(Johnson, Richert & Svensson, 2017). 
 

1.1 Problematisering 
 
Samhället ser på narkotika som något negativt och avvikande, samtidigt behöver personer 
med missbruksproblematik hjälp från samhället (Johnsson, Richert & Svensson, 2017). I 
socialt arbete har varje yrkesverksam, sin egen uppfattning när det kommer till sin funktion i 
samhället. Professionella har föreställningar och definitioner av den målgrupp som de arbetar 
med, vilket kan medföra att varje professionell har en unik bild av hur sociala problem 
uppstår i samhället (Järvinen, 2006). Vi anser att det var av vikt att undersöka hur 
professionella från verksamheter som har ett gemensamt ansvar för målgruppen (Nilsson 
Blom, 2018) upplever målgruppen injektionsmissbrukare. Det krävs ofta insatser från olika 
instanser (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) som arbetar utifrån olika lagar (SFS 
2001:453, SFS 2017:30). Genom att synliggöra hur arbetet mellan dessa aktörer ser ut och 
undersöka vilka attityder och upplevelser som finns kring målgruppen, kan vi tänkas bredda 
förståelsen kring målgruppen injektionsmissbrukares utsatthet, något som vi anser kan vara 
till nytta främst för professionella som arbetar med injektionsmissbrukare. Med bakgrund av 
detta kom vi fram till syftet med studien som presenteras nedan. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka hur anställda inom socialtjänst och sprututbytesprogram 
upplever injektionsmissbrukare, vilka attityder och förståelser de har i sitt arbete med 
målgruppen. 
 
För att ha möjlighet att nå syftet med studien tog vi fram frågeställningar. 
 

1. Vilken syn har intervjupersonerna på målgruppen? 
2. Vilken syn har intervjupersonerna på arbetet med målgruppen? 
3. Hur ser samverkan ut kring arbetet för målgruppen enligt intervjupersonerna? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Studien avgränsades till att undersöka arbetet i en storstad i Sverige, där sprututbytet har varit 
etablerat under en längre tid. Vi valde att undersöka socialtjänsten och sprututbytet på grund 
av deras ansvar för målgruppen. Våra intervjupersoner arbetade i dessa verksamheter. Inom 
socialtjänsten finns det många olika inriktningar och därför avgränsades studien till 
vuxenenheten som arbetar med missbrukare. På sprututbytesprogrammet finns det ett 
medicinskt arbete och ett socialt arbete och på grund av studiens syfte låg fokus på den 
sociala delen i verksamheten. 
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1.4 Ordval och begrepp 
 
Missbruk är ett tillstånd som innebär droganvändning som får negativa konsekvenser. Det kan 
handla om till exempel att personen i fråga inte längre kan sköta sitt vardagsliv eller att det 
ofta i samband droganvändande tillkommer andra kriminella handlingar än bara användning 
av narkotika (Kakko, 2011). Injektionsmissbruk innebär att individen har ett missbruk av 
narkotika genom intravenös tillförsel. Det vill säga att den drog personen använder sig utav 
injiceras intravenöst, vanligtvis i armen (NE, odat). Anledningen till varför vi använde oss av 
ordet injektionsmissbrukare och inte exempelvis opiatberoende var för att injektionsmissbruk 
avser allt narkotikamissbruk som avser injicering hos individen. Inom 
sprututbytesprogrammet är det exempelvis inte bara opioidberoende som kommer, utan även 
individer som injicerar amfetamin. Då samtliga deltagare i studien använde sig av begreppet 
injektionsmissbruk valde vi även av den anledningen att använda termen. 
 

1.5 Kunskapsöversikt 
 
I följande avsnitt kommer vi att framställa kunskapsläget inom studiens forskningsområde 
utifrån internationell och nationell forskning. Avsnittet riktar in sig på professionella aktörers 
roll i arbetet med narkotikamissbrukare generellt och inte enbart injektionsmissbrukare. 
 

1.5.1 Missbruksproblematik och behandling 
 
Att individer börjar injicera narkotika beror ofta på många komplexa psykosociala faktorer, 
exempelvis dåliga familjeförhållanden (Khobzi, Strike, Cavalieri, Bright, Myers, Calzavara & 
Millson, 2009). Personer skapar relationer med andra individer med liknande bakgrund och 
narkotikan fyller ett tomrum. Att vara olaglig och få tillskrivit en avvikande etikett upplevs 
som spännande i ett socialt sammanhang. En annan anledning till narkotikamissbruket visade 
sig vara att flesta i studien växte upp i fattiga stadsdelar och narkotikaklassade läkemedel kan 
ha varit mer lättillgängligt, och på så sätt introducerades personerna till narkotika och 
hamnade i ett missbruk (Khobzi et al., 2009). När individer hamnat i ett missbruk är det 
förenat med många risker, bland annat överdos och utsatthet. Oftast är missbrukaren väl 
medveten om dessa risker, men situationsbundna faktorer som stress, sökning efter starkare 
rus, abstinens och ångest tar över och risktagandet blir ett faktum (Johnson, Richert & 
Svensson, 2017). 
  
Den levnadssituation en individ med missbruksproblematik befinner sig i påverkar 
benägenheten att söka vård och behandling (Lloyd, Ricketts, Strathdee, Cornelius, Bishai, 
Huettner, Havens & Latkin, 2005). Det fanns även faktorer i den strukturella miljön som 
bidrog till att missbrukare sökte hjälp. Personer som var ansvariga för ett barn eller levde med 
en partner sökte i större utsträckning hjälp till skillnad från dem som levde ensamma. 
Däremot fanns inget samband med att söka hjälp och faktorer såsom kön, socialt nätverk, 
sjukdomar eller om de hade gått i terapi. Viktigt att tillägga är dock att om miljön och det 
sociala nätverket uppmuntrade till behandling hade det en påverkan ifall individen sökte vård 
(Lloyd et al., 2005). Benägenheten att söka vård skiljer sig även beroende på vilken 
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huvuddrog injektionsmissbrukaren använder (Richert, Månsson & Laanemets, 2011). De 
individer med heroin som huvuddrog hade i större utsträckning haft kontakt med myndigheter 
och ansåg att de hade fått hjälp när de ville förändra sitt liv, till skillnad från de individer med 
amfetamin som huvuddrog. En anledning till skiljaktigheten kan vara att individer med 
heroinmissbruk hade haft ett mer varaktigt missbruk, medan amfetaminanvändarna i perioder 
hade klarat av att vara drogfria. Ytterligare en förståelse för varför vissa hade mindre kontakt 
med myndigheter kan vara att individer med amfetamin som huvuddrog inte erbjuds lika 
mycket stöd och behandling som heroinisterna, då det inte finns lika mycket 
behandlingsinsatser för amfetaminanvändare (Richert et al., 2011). 
  
Personer med missbruksproblematik bemöts ofta sämre i hälso- och sjukvården och får sämre 
vård. Målgruppen ses som väldigt svåra, obehagliga och en grupp som är olönsamma att 
hjälpa. Det kan grunda sig i att yrkesverksamma ofta har en bild av missbruk som något som 
är ett självförvållat problem, något de själva valt att göra (Luoma, Kulesza, Hayes, 
Kohlenberg & Larimer, 2014). Målgruppens upplevelser av att bli stigmatiserad och bemött 
på ett respektlöst sätt är inte bara något som förekommer inom hälso- och sjukvården, utan i 
all kontakt med myndigheter (Sleeper & Boshain, 2013). Missbrukarna beskriver att de i 
myndighetssammanhang sällan upplever att de får någon personlig uppmärksamhet eller 
något empatiskt bemötande. I vissa fall fanns människor som bemötte missbrukarna på sätt 
som fick dem att känna sig synliga. Allt från till synes små saker som ett hej eller hejdå, till att 
det fanns någon som faktiskt lyssnade och förstod deras problematik. Förutsättningarna för att 
känna sig positivt bemött som klient, låg i personalens förmåga att se klienten som något mer 
än sin problematik (Sleeper & Boshain, 2013). 
  
I studier utförda på arbetet med missbrukare i Danmark (Järvinen, 2013), visade det sig att 
beroendevårdens arbete hade delats upp i klienter som kunde behandlas och klienter som inte 
kunde behandlas. Dessa två indelningar är i linje med den föreställning som finns kring 
missbruk, att missbruk i dagens beroendevård betraktades som ett personligt problem hos 
individen och något som denne själv hade önskat eller valt. Beroendevården tog hand om de 
motiverade missbrukarna och hemlösinstitutionen tog hand om de så kallade “omotiverade” 
missbrukarna. Beroendevården bedömde att motivation var en avgörande faktor för om 
klienten kunde behandlas eller inte. Som resultat av det här kom de socialt marginaliserade 
missbrukarna ej in i behandling (Järvinen, 2013). Det synsätt som beroendevården i Danmark 
hade, att missbruket är självvalt, kan kritiseras genom att titta på missbruksproblematiken från 
ett annat håll. Goldberg (2010) anser att självdestruktiva beteenden av detta slag inte är något 
medfött, utan inlärt, men att det också är starkt präglat av en individs livserfarenheter och 
självbild. Med målgruppen krävs det då stor förståelse för möjligheten att utforma ett 
åtgärdsprogram som fungerar (Goldberg, 2010). Dessvärre är synsättet om att 
missbruksproblematik är en sjukdom något som samhället idag har svårt att förhålla sig till 
(Sleeper & Boshain, 2013). Genom att beroendevården i Danmark valde att utgå från 
perspektivet att endast hjälpa de individer som ansågs vilja eller vara motiverade till det, 
skapade en exkludering för den grupp som kanske behöver annan hjälp än just det som 
beroendevården erbjuder, vilket resulterar i att de inte får hjälp (Järvinen, 2013). 
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1.5.2 Sprututbytesprogram i Sverige 
 
I Sverige finns en tredjedel av tunga missbrukare i de tre största städerna, Stockholm, 
Göteborg och Malmö och Stenström (2008) undersöker vilka av dessa som kom till 
sprututbytesprogrammet och varför. De individer som var inskrivna på sprututbytet var 
betydligt äldre än de narkotikamissbrukare som inte deltog. I Stockholm och Göteborg var 
socialtjänsten den aktör som hade mest kontakt med tunga narkotikamissbrukare. I Malmö, 
där det fanns ett sprututbyte var det sjukvården som hade mest kontakt med tunga 
narkotikamissbrukare, varav tre fjärdedelar hade kontakt med sprututbytet. De 
narkotikamissbrukare som gick till sprutbytet i respektive stad erhöll generellt längre 
erfarenhet av missbruket än de som inte gick till sprututbytet. Injektionsmissbrukare som 
främst nyttjade sprututbytes service som till exempel kuratorstöd utöver tilldelning av kanyler 
och sprutor var de besökare som kommer ofta. Personer som kom till sprutbytet någon gång 
ibland, hade inte besökt kuratorn i samma utsträckning. Forskningen visade på att 
injektionsmissbrukare som kom till sprutbytet, nyttjade kuratorstöd lång tid efter att de hade 
debuterat med andra typer av service som verksamheten erbjöd. Besökarna började med att 
komma dit och få nya kanyler och sprutor och efter ett tag gjorde de sociala besök, 
vaccinerade sig, gick på avgiftning, behandlingshemsvistelse och till sist tog de kontakt med 
kuratorn. En bidragande faktor kunde vara att servicen bidrog till social anknytning och att 
besökaren till slut efterfrågade andra kontakter. Nästan hälften av alla besökare på 
sprututbytet kom dit någon gång för att endast träffa personalen, vilket kan tolkas som att de 
anknöt till personalen på ett socialt plan (Stenström, 2008). 
  
Sprututbytesprogram kan enligt normaliseringsperspektivet bidra till en bättre hälsa och ett 
kontaktskapande till socialtjänsten. Det här perspektivet förklarar narkotikamissbruket som 
individens egen vilja att bruka narkotika, med utgångspunkt att samhället inte heller ska 
kommentera bruket. Om missbrukaren däremot vill ha hjälp och stöd måste samhället bistå 
med insatser. Narkotikamissbrukare anses vara en jämbördig medborgare med dem som inte 
klassas som narkotikamissbrukare (Stenström, 2008). Alla individer som tar kontakt med 
sprututbytesprogrammet har möjlighet till länkning och remiss till socialtjänsten 
(Beroendecentrum, 2017b). Däremot att det är få individer som faktiskt knyter kontakt till 
socialtjänsten. Därav kan föreställningen av att programmet ska fungera som en plattform för 
kontakt med socialtjänsten, inte kan ses som någon större framgång (Stenström, 2008). 
 

1.5.3 Socialtjänstens arbete 
 
De skillnader som finns mellan sjukvården, i det här fallet sprututbytesprogrammet och 
socialtjänsten, kan leda till att socialtjänsten sakta tappar kontakten med 
injektionsmissbrukare. Socialtjänsten ställer högre krav på missbrukaren än vad 
sprututbytesprogrammet gör, vilket kan vara en anledning till denna utveckling (Stenström, 
2008). Kommunala politikernas prioriteringar av utsatta grupper drabbar tjänstemännen, det 
vill säga socialarbetarens arbete för bland annat missbrukare. Missbrukare ses som “ovärdiga” 
mottagare på grund av att det kan finnas ett avvikande eller förändrat beteende utifrån deras 
problematik. Tjänstemännens prioriteringar och insatser präglas av hur resurserna tilldelas och 
minskade resurser kan generellt leda till att behovsprövningen blir striktare (Wörlén, 2010). 
Även om insatserna präglas av resursfrågan finns det också andra faktorer som spelar in i 
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behovsbedömningen om vilken vård en person med missbruksproblematik erhåller av 
socialtjänsten. Skillnaden kan bero på socialsekreterarens ålder, utbildning, yrkeserfarenhet 
och arbetsbelastning. Socialarbetares grundsyn på missbruk och missbrukare tydde på att de 
generellt tyckte att det var svårare och “främmande” att behandla narkotikamissbrukare än 
alkoholmissbrukare. Arbetet skiljde sig mellan olika socialsekreterare beroende på arbetsplats 
och arbetsfördelning. Studien visade att det har en avgörande roll vilken handläggare klienten 
tilldelas för sin bedömning av vårdbehov (Blomqvist & Wallander, 2004). Vilket är något 
som kan hända på grund av att professionella inom det sociala arbetet många gånger har stort 
handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Att bedömningen i vårdinsatser 
såg olika ut kan även grunda sig i hur arbetsplatsens struktur såg ut och vilka 
behandlingsresurser som fanns lättast tillgängligt. Hade arbetsplatsen exempelvis ett eget 
öppenvårdsprogram eller att socialarbetaren kom från en enhet där det ofta sattes in 
öppenvårdsinsatser, visade det sig vara större sannolikhet att klienten fick den typen av insats. 
Arbetade däremot socialarbetaren på en arbetsplats där LVM-vård ofta var aktuellt fanns det 
en större risk att utfallet blev LVM-vård för klienten. Studien är baserad på verkliga 
socialarbetare uppfattningar, men med fiktiva klienter och behöver nödvändigtvis inte spegla 
socialarbetarens ideala bedömning (Blomqvist & Wallander, 2005). 
 

1.5.4 Slutkommentar 
 
Kunskapsöversikten visar att finns det mycket forskning kring missbruk, uppkomsten och hur 
dessa individer behandlas i vården. Både internationell och nationell forskning gav oss en 
bredare kunskap om hur det ser ut för missbrukare. De globala studierna kan till viss del 
appliceras på vår målgrupp, men kan också skilja sig en del på grund av att länders 
samhälleliga struktur ser olika ut. Däremot anser vi att det är av vikt att få ett större perspektiv 
kring hur det ser ut för missbrukare generellt, då vi lever i ett globalt samhälle med stor 
påverkan från andra länder. Mycket forskning kring missbrukare var dock inriktad på 
sjukvård och behandling, vilket ledde till att vår forskningslucka kring attityder från 
professionella icke-behandlande verksamheter som socialtjänst och sprututbytesprogram blev 
relevant och viktig. 
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2. Metod och tillvägagångssätt 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vilken metod vi har använt oss av och hur vi har 
gått tillväga i studien från planering till analys. Avsnittet tar upp etiska överväganden, 
studiens trovärdighet och överförbarhet, var vi har hittat information och hur vi har delat upp 
arbetet. 
 

2.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod syftar till att beskriva, analysera, tolka och förstå sociala fenomen genom 
insamlad data. Utifrån vår studies syfte ansåg vi att det krävdes en flexibilitet och öppenhet 
för att ha möjlighet att nå syftet och valde därför att göra en kvalitativ undersökning. Vi 
använde oss av intervjuer som insamlingsmetod, något som är vanligt inom kvalitativ 
forskning (Alvehus, 2013; Malterud, 2014). Intresset låg i att ta reda på människors 
erfarenheter, deras upplevelser och attityder och därav öka förståelsen för varför människor 
handlar som de gör (Malterud, 2014). Genom vårt sätt att söka information och förståelse, har 
studien i huvudsak en induktiv ansats som präglas av att söka mönster i materialet. Studien 
utgick inte från en teori, utan vi började med att analysera materialet för att sedan komma 
fram till hur studien kunde tolkas utifrån en teoretisk förståelse som presenteras i avsnittet 
“teori och begrepp” (Thorén-Jönsson, 2017). 
 

2.2 Urval 
 
När det kom till val av intervjupersoner var målet att hitta de individer som hade högst 
relevans för vår studie och kunde bidra med expertis inom ämnet. Därav utgick vi från ett 
strategiskt urval som syftar till att välja de personer som har bäst möjlighet att belysa studiens 
problemställning. Den här typen av urval fungerade på grund av att vi som undersökte redan 
hade en viss kunskap om det ämnet och att vi kom fram till vart fokus skulle ligga för att 
undvika systematiska fel (Denscombe, 2018; Malterud, 2014). Vi inhämtade kunskap genom 
litteratur för att skapa en förståelse av hur sprututbytesprogram är uppbyggda i Sverige och 
hur socialtjänsten arbetar generellt. Utifrån den kunskapen bedömde vi de två verksamheterna 
som centrala aktörer i arbetet med missbruk. Intervjupersonerna bestod av två professionella 
från socialtjänsten och två professionella från sprututbytesprogrammet, vilket gav oss en 
rättvis bild av intervjupersonernas erfarenheter. 
  
Första kontakten med verksamheterna var via telefon och mejl med syfte att höra om det 
fanns intresse för intervju. Totalt kontaktades sex personer, varav svar från fyra stycken som 
var villiga att ställa upp på en intervju. På grund av att två tilltänkta intervjupersoner inte 
besvarade förfrågan om en intervju och därmed inte deltog i studien, räknar vi in dem som 
vårt enda bortfall i studien (Bryman, 2018). Intervjuerna genomfördes med personer som 
arbetade med målgruppen injektionsmissbrukare. Första intervjupersonen var kurator på 
sprututbytesprogrammet och har en lång erfarenhet inom socialt arbete. Intervjupersonen hade 
tidigare arbetat både inom socialtjänsten och som behandlingsassistent. Den andra 
intervjupersonen arbetade som enhetschef på socialtjänstens vuxenenhet och hade varit 
socionom i över 20 år. Personen hade lång erfarenhet av socialt arbete, både i chefsroller, 
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socialsekreterare, öppenvård och socialpsykiatri. Vår tredje intervjuperson arbetade som 
enhetschef på sprututbytesprogrammet. Enhetschefen var utbildad sjuksköterska i grunden 
och hade tidigare arbetat dels som chefssjuksköterska inom öppenvården men också en längre 
tid på somatiska akutmottagningar. Den sista intervjupersonen var en socialsekreterare på 
vuxenenheten som var utbildad socionom och arbetat på många fält inom det sociala arbetet 
under sitt yrkesliv, både en lång period inom kriminalvården, inom socialtjänsten samt inom 
socialpsykiatrin. Alla intervjupersoner hade sammanfattningsvis en lång yrkeserfarenhet med 
målgruppen. 
 

2.3 Intervjuer 
 
Det fanns olika anledningar till valet att använda intervjuer som insamlingsmetod av data. En 
del handlade om att vi fick ut privilegierad information, det vill säga att de professionella på 
fältet kunde ge oss viktig kunskap genom deras goda insikt i ämnet (Denscombe, 2018). En 
annan del handlade om vårt intresse i att undersöka intervjupersonernas egna professionella 
attityder kring målgruppen. Vi formade studien efter innehållet från intervjuerna, som gav den 
personliga prägeln utrymme, på grund av att uppfattningar och uttryck utgick från 
intervjupersonerna och tolkas utifrån deras egen uppfattning (Bryman, 2018; Denscombe, 
2018). Hade vi till exempel istället använt oss av observationsstudie som insamlingsmetod 
anser vi att inte hade haft möjlighet att nå vårt syfte. Observationsstudie försvårar arbetet med 
att belysa de professionellas egna uppfattningar kring målgruppen, då det syftar till att 
forskaren ska bevittna olika situationer (se Denscombe, 2018). En observationsstudie kunde 
ha fungerat bra ifall vi endast ville undersöka hur de professionella arbetar med målgruppen 
och inte hur de upplever målgruppen. Utifrån studiens syfte att undersöka och förstå attityder 
kring injektionsmissbrukare ansåg vi att den personliga prägeln från intervjupersonerna blev 
en viktig del i intervjun. Dessutom beslutade vi oss att använda semistrukturerade intervjuer 
som kännetecknas av flexibilitet och förmågan att låta intervjupersonerna få tala mer utförligt 
om de ämnen som tas upp (Alvesson & Deetz, 2000). Däremot är det relevant att nämna 
faktorer som kunde påverka intervjun och något som vi anser är viktigt att ha i åtanke och 
materialet som uppkommer ur en intervju kräver kritisk reflektion. Det kan finnas delar 
utanför intervjusituationen som påverkar hur intervjupersonen svarar, till exempel om 
intervjupersonen svarar utifrån en individuell åsikt eller om intervjupersonen till exempel 
svarar utifrån sin arbetsplats riktlinjer (Alvesson & Deetz, 2000). Vi tror att det kunde ha 
funnits en risk om intervjupersonernas fokus hade skilt sig från vår tänkta huvudfokus 
beroende på deras inställning, syn och kunskap. Däremot ville vi uppnå en förståelse kring 
vilka attityder professionella hade gentemot målgruppen och därför var deras åsikt värdefull. 
Således kunde tidsbristen ha påverkat intervjun, men i vårt fall upplevdes ingen tidsbrist då 
intervjupersonerna hade avsatt mycket tid för oss. 
 
Intervjupersonerna fick veckan innan intervjun ägde rum chans att läsa igenom frågorna. Vi 
ansåg att det ledde till att intervjupersonerna fick tid att tänka igenom hur de ställde sig kring 
ämnet, samt vad de ville lägga fokus på under mötet med oss. Våra frågor var till största delen 
öppna (Bryman, 2018), vilket var ett medvetet val och kan ha lett till att intervjupersonerna 
fick möjlighet att forma sina svar efter deras egen förmåga. Vi diskuterade fram teman som 
skulle kunna öppna upp för att få reda på hur intervjupersonerna upplevde ämnet som 
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undersöktes (Bryman, 2018). Diskussionen mynnade ut i fyra teman och utifrån dessa teman 
utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som låg till grund för intervjun. 
Semistrukturerade intervjuer är som tidigare nämnt flexibla, vilket innebar att frågorna kunde 
ändrats beroende på vad intervjupersonen lade vikt på i intervjun (Bryman, 2018). Detta var 
vi tydliga med att berätta för intervjupersonerna innan intervjun. Däremot utgick vi från 
samma intervjuguide (se bilaga 1) med de olika professionerna vilket kunde ge utrymme för 
fler tolkningar av samma fråga. 
 
Intervjupersonerna blev i början av intervjun tillfrågade om det gick bra att vi spelade in 
intervjuerna med en diktafon. Bandinspelningen kunde nämligen ha medfört en viss oro 
(Alvesson & Deetz, 2000). Vi upplevde dock inte att inspelningen störde någon intervju. 
Vidare frågade vi om intervjupersonens bakgrund. En anledning till detta var att uppnå en 
avslappnad stämning, men även att för att säkerställa vem intervjupersonen var. Efter 
bakgrund och information fortsatte vi med frågor utifrån våra teman (se bilaga 1) och 
intervjuerna tog cirka 50 minuter vardera. 
 

2.4 Genomförande av analys 
 
Efter intervjuerna transkriberade vi data och utifrån det materialet som kom fram började vi 
tolka och granska texten för att nå vårt syfte. Utifrån att vi önskade att få en fördjupad 
kunskap om professionellas upplevelser, var interpretativ fenomenologisk analys en lämplig 
metodansats (Back & Berterö, 2015). Intervjupersonernas namn doldes för att avidentifiera 
dem. Vi läste sedan igenom empirin ett flertal gånger för att få fram meningsbärande enheter 
(se bilaga 2). Meningsenheterna syftar till att ta fram det som beskriver känslor och det vi som 
forskare vill lyfta, vilket innebär de uppenbara i en text utan våra egna tolkningar, även om vi 
var tvungna att tolka texten för att förstå innehållet. I andra steget läste vi igenom materialet 
än en gång för att tolka meningsenheterna och hitta passande teman (se bilaga 2). I steg tre 
tolkade vi vilka teman som kunde förklara ett visst område och satte in dessa i kluster, det vill 
säga överordnade teman (Back & Berterö, 2015). Stegen sammanfattades i en översiktstabell 
(se bilaga 2) för att vi skulle få en tydlig översikt över vårt resultat. Vi valde även att lägga till 
kodord som hjälpte oss att komma fram till teman. 
  
För oss var det viktigt att försöka spegla intervjun på ett sätt som kom så nära den verkliga 
intervjun som möjligt. De citat vi valde att ha med i empirin är genomarbetade på ett sätt som 
ämnar till att lotsa läsaren på ett förståeligt sätt. I samtal kan meningsuppbyggnad och ord 
skilja sig från hur skrivna texter formuleras, på grund av att i samtal kan till exempel minspel 
eller kroppsspråk fylla ut de ord som inte bokstavligen uttrycks (Thomson, 2010). I citaten har 
vi därför ändrat enstaka ord för att ge en tydligare mening och korrigerat citat genom att till 
exempel ta bort utfyllnadsord som “så” och “liksom”. 
  
Kvalitativ analys har både för- och nackdelar. Vi tolkade materialet själva och därför fanns 
det plats för fler slutsatser och förklaringar till fenomenet, vilket kan ses som något positivt. 
Det betydde att även motsägelser och tvetydigheter accepterades på ett annat sätt än vad det 
hade gjort i kvantitativ forskning, då det återspeglar den sociala världen. Nackdelarna kan 
vara att analysen tog lång tid då vi själva var tvungna att ta ut relevant data från intervjuerna, 



 11 

vilket i teorin även kunde leda till att materialet drogs ur sitt sammanhang och kunde 
misstolkas. Dessutom fanns det risk för att vår egen inställning till intervjumaterialet 
vinklades på grund av våra egna personliga åsikter kring ämnet (Denscombe, 2018). 
Hanteringen av för- och nackdelarna utfördes på ett relevant sätt. Vi diskuterade mycket 
tillsammans kring om vårt resultat speglade intervjupersonernas information eller om det var 
vinklat för att passa mot vår studie. Det var ständigt en avvägning för att hitta en balans 
mellan resultat, analys och slutdiskussion, men genom diskussion och noggrann genomgång 
av materialet anser vi att vi lyckades hitta en balans. 
 

2.5 Studiens trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet 
 
Inom forskningsfältet ställs det krav på att forskningen är utförd och uppvisad på ett sådant 
sätt som ger uttryck för hög kvalitet. De två begrepp som ofta används för att beskriva kvalitet 
inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet (Fejes & Thornberg, 2015). Inom det 
kvalitativa forskningsfältet förs diskussionen att det inte går att kontrollera forskningskvalitén 
på samma sätt som i kvantitativa forskningsfält, därför används ord som trovärdighet, 
överförbarhet och tillförlitlighet (Denscombe, 2018). 
  
Trovärdigheten i en studie syftar till att visa på att det material som en forskningsgrupp samlat 
in, stämmer överens med verkligheten. Frågan ställs ifall forskaren har fattat det som 
insamlats rätt (Denscombe, 2018). Genom att kritiskt granska de frågor som valdes ut till 
intervjutillfället minskade vi risken för att frågor exempelvis missförståtts. Då vi använde oss 
av intervjuer ansåg vi att frågeställningar som tagits fram avseende intervjupersonernas 
attityder besvarades på ett sätt som andra analysmetoder inte skulle kunna ta fram. Vi hade 
utrymmet under intervjuernas gång att ställa följdfrågor till intervjupersonerna för att bekräfta 
ifall vi hade uppfattat deras svar korrekt, därmed skapades även utrymme för att 
intervjupersonerna kunde förtydliga sina svar ifall fallet inte var så. Hade datainsamlingen 
exempelvis utförts genom att använda sig utav kvantitativa frågeenkäter hade resultatet 
möjligen blivit annorlunda (Fejes & Thornberg, 2015). Det här då följdfrågor inte hade varit 
möjligt i samma utsträckning, varken från intervjupersonen eller forskningsgruppen själva. 
Validiteten eller i vårt fall trovärdigheten syftar i sin enkelhet att belysa ifall det 
tillvägagångssätt och metoder som används inom studien verkligen undersöker det studien är 
avsedd för att undersöka. Hur väl besvarar det insamlade materialet studien syfte och 
frågeställning (Alvehus, 2014; Fejes & Thornberg, 2015) 
  
Det går inte att komma ifrån det faktum att utfallet av studien kunde ha blivit annorlunda om 
den skulle genomförts på en annan ort. I kvalitativ forskning utgår överförbarheten från om 
studiens resultat skulle tänkas kunna överföras på andra ställen (Denscombe, 2018), svaret på 
det här landar i huruvida urvalet för studien är valt (Malterud, 2014). Då studiens strategiska 
urval var baserat på aktörer som har arbetserfarenhet med injektionsmissbrukare inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan resultatet tänkas kunna appliceras på liknande 
fält, i exempelvis andra delar i landet. Överförbarheten i vårt fall hänger dock på hur aktörer i 
andra delar av landet arbetar med infektionsproblematik. Eftersom aktörer inom fälten i hela 
landet fortfarande arbetar utifrån samma lagstiftning, kan utfallet fortfarande vara av värde, 
oavsett ifall regionen har ett sprututbytesprogram eller inte. 
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Reliabilitet mäter ifall det resultat som producerats skulle bli likadant ifall samma metod 
användes igen. (Alvehus, 2014). Till skillnad från kvantitativ metod finns det inga absoluta 
sätt att veta ifall en studie skulle få samma utfall ifall den utfördes igen, det här för att 
forskaren inom kvalitativ forskning blir mer integrerad i sin datainsamlingsmetod. I samband 
med intervjuer spelar exempelvis forskarens medverkan in på hur utfallet och svaren blir till. 
Tillförlitlighet i kvalitativ forskning syftar till att arbetet utförs på ett sådant vis att forskaren 
reflekterar över sin egna personliga del i samband med forskningsprocessen. Att vi var två 
stycken som utförde studien har lett till att vi kunde assistera varandra i att förhålla sig 
objektivt i den mån det går till data och att vi på så vis inte övertolkade materialet. Under 
intervjuerna valde vi aktivt att inte berätta för mycket om vår bakgrund utöver att vi var 
studenter för att inte påverka intervjupersonernas uppfattning om oss, som kan påverka deras 
åsikter kring ämnet, och är något som stärker tillförlitligheten till metoden (Denscombe, 
2018). 
 

2.6 Etiska överväganden 
 
När det kommer till forskning är det viktigt att under hela forskningsprocessen ta etiken i 
beaktning. Det är det som hjälper oss forskare att avväga vad som är rätt och vad som är fel 
(Kalman & Lövgren, 2002). Etiken är med i alla de steg som existerar inom 
forskningsprocessen, allt från hur forskaren bemöter de deltagare som valt att ställa upp i 
studien till bearbetning av material som samlats in, men även det material som avser tidigare 
forskning och litteratur. När det kommer till hantering av material är det viktigt att forskaren 
är noggrann. Att forskaren exempelvis redovisar sina källor och hur forskningsmaterialet 
hanteras, samt samlats in. Kalman och Lövgren (2002) menar att genom förhålla sig till en 
noggrannhet i sin forskning, skapar det en större tillit avseende det resultat och slutsats 
forskaren kommit fram till. Vi har under arbetets gång haft ett kritiskt förhållningssätt till 
vilka källor som valdes att använda till studien, vilket i praktiken betyder att vi har reflekterat 
över hur materialet i studier och litteratur har tagits fram, samt använt oss av studier som 
exempelvis haft citeringar av andra forskare. 
 
Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat de etiska dilemman som uppstår i arbetet med 
forskningsdeltagare i fyra principer. Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra principer agerar inom den svenska 
forskningsvärlden för att skapa riktlinjer kring hur forskaren skall förhålla sig till 
forskningsdeltagaren och ansvarar för dennes integritet och personlig information 
(Vetenskapsrådet, 2017). Nedan beskrivs hur vårt förhållande avseende dessa har gått tillväga 
under forskningsprocessen. 
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna i studien om dels vad 
deras uppgift och roll är, men också vad som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska 
informeras om att deras medverkan är frivillig, var det framtida forskningsresultatet kommer 
att redovisas och att deras uppgifter ej kommer att användas till något annat än för forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det kan även vara viktigt för forskningsdeltagarna att bli 
informerade om syftet med studien i sin helhet (Denscombe, 2018). Samtliga deltagare i 
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studien informerades i samband med den första kontakten via telefon vad studiens syfte var 
och vad deras roll som deltagare skulle innebära. De gavs information om vilka vi i var samt 
att de enda som skulle ta del av allt grundmaterial endast var vi och handledare på Umeå 
Universitet. I intervjuns inledande fas förklarades hur forskningsprocessen skulle ta sig 
uttryck, där information hur transkriberingen och bevarande av information skulle gå till. 
 
När det kommer till den andra principen, samtyckeskravet har arbetet kring det här verkställts 
på ett sådant vis att deltagarna blev informerade om att deras medverkan var frivillig och att 
de inte behövde svara på frågor om de inte ville det. Under samtliga intervjutillfällen frågade 
vi om samtycke till intervjun, samt ifall det var okej att vi spelade in intervjun med en 
diktafon. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personuppgifter för deltagarna i studien skall ges 
största möjliga konfidentialitet. De ska även förvaras på ett sådant vis att obehöriga till 
forskaren ej skall ha möjlighet att ta del av dessa. Forskare måste även ta hänsyn till att det 
kan vara möjligt att identifiera personer vid publicering utan att deltagarnas namn är med. Det 
kan vara så att de utelämnade detaljerna är så pass detaljerade att en identifikation ändå kan 
möjliggöras (Vetenskapsrådet, 2002). Under alla studiens moment var det här något som vi 
tog hänsyn till. Genom ett ständigt reflekterande över vilken information vi använde i studien, 
så har ord, stycken, förklaringar och återberättande nyttjats på ett sådant sätt att det minskat 
risken för eventuell identifiering. Vid genomgång av det insamlande materialet valdes 
uttalanden som kunde leda till deltagarnas identitet bort, namn har ändrats och materialet i sig 
har ändrats på ett sådant att det inte ska kunna användas för att ta reda på vilka orter eller 
arbetsplatser informationen rör. 
 
Den fjärde principen, nyttjandekravet går lite hand i hand med informationskravet då det går 
ut på att de uppgifter forskningen samlat in ej får användas för något annat än forskningens 
intention (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade deltagarna om det här i samband med 
intervjuerna. Materialet har förvarats otillgängligt för utomstående och kommer inte att 
användas efter att studien publicerats. 
 

2.7 Genomförande av litteratursökning 
 
Vi sökte information till vår studie genom Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Vi 
fick tips om författare av vår handledare och även genom referenslistor i böcker, avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar. Vi använde oss även av sökguiderna Swepub, socINDEX och 
Google Scholar för att hitta relevanta artiklar och avhandlingar. Sökorden var främst, 
avvikelse, drug abuse, injektionsmissbruk, missbruk, needle exchange program*, 
socialtjänstens handlingsutrymme* sprututbytesprogram* och stigmatisering*. 
 

2.8 Arbetsfördelning 
 
I huvudsak har arbetet från början till slut skrivits gemensamt. Magnus kan dock ses som 
huvudförfattare till rubrikerna “trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet”, “etiska 
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överväganden” i metod och tillvägagångssätt, “doxor och doxisk makt” i teorier och begrepp, 
tema ett i resultatet samt “Sprututbytet - en trygg och öppen plats för målgruppen” och 
“Socialtjänsten - en plats med makt att förändra” i analysdelen. Wendela kan ses som 
huvudförfattare till de övriga delarna i metod och tillvägagångssätt, “stämplingsteorin” i 
teorier och begrepp, tema två i resultatet och “En utsatt och stigmatiserad grupp” i analysen. 
Utöver det har vi skrivit de delar som inte specificerats tillsammans och reviderat varandras 
texter för att få en enhetlig text. När det kom till insamling av datamaterialet utförde vi 
intervjuerna tillsammans, men ljudfilerna delades upp och vi transkriberade två intervjuer var. 
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3. Teori och begrepp 

 
För att få en ökad förståelse om målgruppens missbruksproblematik har vi valt att utgå från 
stämplingsteorin. Stämplingsperspektivet har funnits sedan 1950-talet och har fått en hel del 
anhängare sedan dess. Howard S. Becker och Erving Goffman relateras ofta till teorin genom 
stämpling, avvikarkarriär, avvikande beteende och stigma (Eriksson, 1987). Goffman (2011) 
förde en diskussion kring de personer som avviker från det som samhället har bestämt är 
normalt. Dessa avvikande personer besitter ett stigma, en misskrediterad egenskap. Däremot 
är egenskapen egentligen något som skapas i relation med andra (se Goffman, 2011). Becker 
(2006) för en liknande diskussion, att samhället skapar regler som leder till att vissa personer 
bryter dessa och anses vara avvikande. Vidare förklarar Becker avvikelsen i en avvikarkarriär 
som resulterar i att avvikande personer till slut hamnar i en avvikargrupp. En typisk sådan 
grupp är missbrukare, där individerna har sitt missbruk gemensamt (se Becker 2006). Vi 
kommer dock främst att presentera Goldbergs tolkning av teorin utifrån hans 
stämplingsmodell. Vidare beskriver vi Järvinens förståelse av begreppet doxa och doxisk 
makt. 
 

3.1 Stämplingsteorin 
 
Människor utvecklar sina anlag och lär sig samhällets normer. Alla människor har olika 
förutsättningar och skapar sin egen unika kombination om hur vår värld ska uppfattas. Genom 
att träffa andra individer med egen tolkning av världen påverkas vår egen bild (Goldberg, 
2010). Självbilden är personens uppfattning om de egna egenskaper och beteende som lever 
upp till samhällets normer. Hur personen skapar sin självbild beror på de signifikanta andra, 
till exempel brukar de första vara individens föräldrar. I samband med individens ökande 
ålder uppkommer kontakt med fler personer som blir de signifikanta andra. Hur individens 
självbild skapas beror på de signifikanta andra, men självbilden kan också ändras i interaktion 
med andra. Negativa responser från de signifikanta andra påverkar individen olika beroende 
på om personen har en positiv eller negativ självbild. Om personen har en negativ bild av sig 
själv, tenderar de negativa responserna att bekräfta självbilden och att den inte stämmer 
överens med samhällets ideal om hur denne bör vara och bete sig. 
 
Stämpling är en process som utgörs av upprepade negativa reaktioner från de signifikanta 
andra. Självbilden blir speglad av omgivningens reaktioner på bland annat familj, vänner, 
beteende, utseende och sexuell läggning och formas under en längre tid. Då självbilden 
formas under en längre tid, genom små och stora händelser och reaktioner, kan det ta lång tid 
att ändra den när den väl finns där (Goldberg, 2000, 2010). 
 
Stigmatiserade personer ses inte alltid som fullt ut mänskliga (Goffman, 2011), vilket grundar 
sig i de attityder normala, det vill säga dem som inte sticker ut från samhället, har för personer 
som lever med ett stigma. Vidare finns det människor som gömmer sig bakom sitt stigma 
genom att utnyttja och normalisera det och kan på så sätt förhålla sig till stigmat. Det hjälper 
dem att acceptera varför de inte beter sig enligt samhällets norm (Goffman, 2011). Goldberg 
(2010) visar avvikande genom en modell av fyra stadier, föräldrars stämpling, samhällelig 
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stämpling, sekundär avvikelse och avvikelsespiralen och nedan beskrivs avvikelsespiralen 
närmare. 
 
Avvikelsesprialen är stämplingsprocessens fjärde stadie och består av fyra element som utgör 
en “ond” cirkel: stämplingsreaktioner från omvärlden ger upphov till negativ självbild som i 
sin tur leder till sekundär avvikelse vilket i sin tur för med sig mer stämpling. Tidigare 
stämpling påverkar varje misslyckande och bidrar till nästa steg i spiralen misslyckande enligt 
kulturella definitioner. Avvikelsespiralen är en följd av att motgångar som avlöser varandra. 
Det blir en ond cirkel som individen upplever och har svårt att ta sig ur. Personen bryts sakta 
ned och beteendet strider alltmer mot normen. Vissa personer som är i det här stadiet vill ta 
sig ur i innan botten är nådd och för dem som slår i botten i spiralen, måste en drastisk åtgärd 
vidtas, antingen ta livet av sig eller sluta med narkotika. Att personen kommer till en sådan 
insikt kan bero på att något starkt händer i livet till exempel att, en anhörig försvinner eller att 
individen har överlevt en överdos (Goldberg, 2010). Personer med en starkt negativ självbild 
måste ha hjälp av andra för att bryta och förändra självbilden. Det är en följd av att det 
faktiskt är andra personers reaktioner som har skapat individens självbild. Processen är lång 
för att stämplas och därför krävs det även en ny lång process för att bryta och ändra den. När 
en socialarbetare bemöter den stämplade personen med en reaktion som individen inte är van 
vid, kan socialarbetaren räkna med att i gensvar möta ett provocerande beteende. Det är en 
reaktion från personen med negativ självbild, för att försöka återställa ordningen att få en 
bekräftelse på att den är dålig eller värdelös. Här är det viktigt att socialarbetaren förstår 
beteendet för att ha möjlighet att ändra på självbilden (Goldberg, 2010). 
 
Sammanfattningsvis består Goldbergs stämplingsteoretiska modell av fyra stadier. Personen 
som blir stämplad måste inte genomgå varje stadie enskilt, utan dessa kan pågå samtidigt. 
Stämpling kan också motverkas om personer, som till exempel blivit stämplade av sina 
föräldrar blir accepterade av samhället och den negativa självbilden motverkas (Goldberg, 
2010). Goldbergs stämplingsteoretiska modell och stämplingsteorin har fått kritik för att vara 
för ytlig och inte ha de sociala strukturerna i beaktning och om vilka grupper som är 
överrepresenterade i stämplingsprocessen. Teorin saknar fokus på stämplade personens 
livshistoria och de livsvillkor som kan ha påverkat stämplingen. Teorins brist av vinklar och 
påverkan av samhälleliga och strukturella faktorer och leder till att den presenteras som 
endimensionell (Hilte, 1996). 
 

3.2 Doxor och doxisk makt 
 
Doxa är ett begrepp som myntades av Bourdieu (1977) och innebär att varje arbetsfält har sina 
egna regler och föreställningar om vad som är rätt och vad som är fel, men även vad som är 
normalt och vad som är onormalt. Järvinen (2013) applicerar begreppet på socialt arbete och 
det är hennes aspekt vi kommer att ha som utgångspunkt. 
 
Doxa inom det sociala arbetet innebär att alla olika aktörer inom ett socialt fält har en 
uppfattning avseende sin roll som organisation, men även en egen uppfattning när det 
kommer till vilket arbete som ska utföras och varför. Socialarbetare har sin individuella 



 17 

uppfattning när det kommer till sina viktigaste funktioner, deras föreställningar och 
definitioner av den målgrupp de arbetar med (Järvinen, 2013).  
 
Järvinen (2013) utgår från ett maktperspektiv som hon kallar för den doxiska-makten. Där 
perspektiven sammanfattas i tre punkter, systemet skapar klienten, kategorisering och 
utslutning och hjälp och gåvor. Den doxiska makten anses vara svår för klienter att uppfatta 
och att den utövas på ett sådant vis att det är problematiskt för klienterna att försvara sig mot 
den, då den här maktutövningen inte vilar på lagar eller är något som kan överklagas 
(Järvinen, 2006). Att systemet skapar klienterna betyder, att i dagens samhälle är 
verksamheter designade på ett sådant vis att de är till för en specifik klienttyp utifrån vad 
klienterna har för problematik. Socialtjänsten utreder och definierar ärenden på ett sätt som 
passar i de olika instanserna som finns och deras egen förståelse kring hur klienternas 
problem ska hanteras, vilket är ett exempel på den makt som inte går att undgå som klient 
men ändå existerar (Järvinen, 2013). 
 
Den andra utgångspunkten i begreppet är kategorisering och uteslutning, ställer Järvinen 
(2013) frågan hur det går med dem personer som inte passar in i verksamheters doxa. I 
tidigare undersökningar (Järvinen, 2013) framkom det att personer med 
dubbeldiagnostisering, det vill säga personer som både har en missbruksproblematik och 
psykiska problem, var en grupp ingen aktör ville arbeta med. Gruppen vägrades hjälp av 
hemlöshetinstitutioner på grund av att de var för behandlingskrävande, institutionerna för 
missbruk tog inte emot på grund av att de ansågs vara sjuka. Det här sättet att förhålla sig mot 
en viss specificerade målgrupper i samhället, menar då Järvinen (2013) återigen är ett 
maktutövande som dessa individer inte kan strida mot. Det tredje perspektivet av den doxiska 
makten, hjälp och gåvorelation syftar till att en klient, ständigt befinner sig i en 
beroendeställning till organisationer som dem inte har något inflytande över. Individer som 
rör sig i välfärdssystem kan ses vara underordnade den organisation eller myndighet den är 
aktuell inom och att denne sällan med styrka från de föregående perspektiv, har alternativ att 
välja mellan för vart den kan vända sig. 
 
Järvinen (2013) anser att det sociala arbetet och dess insatser både kan ses som gåvor och 
rättigheter för klienter, men att det kan uppstå meningsskiljaktigheter när klienter exempelvis 
anser att de har rättighet att få stöd, medan socialarbetare anser att för att få hjälp måste de 
visa på att de är motiverade till föränding. Det arbete som socialarbetare utför är ett arbete 
som klienter skall visa tacksamhet för. Men genom att befinna sig i den position att kunna 
hjälpa, befinner sig socialarbetaren i en maktposition, där klienterna står i en 
beroendeställning till den möjliga hjälpen (Järvinen, 2013). 
 
Genom att använda oss av perspektivet doxor och doxisk makt, utgör det ett komplement till 
kritiken att stämplingsteorin är endimensionell. Med stöd utifrån Järvinens (2013) begrepp 
doxor och doxisk makt utgår tolkningen av problematiken från mer av ett samhällsperspektiv, 
än ett synsätt som utgår från problemets psykologiska förklaringar. Med hjälp av detta synsätt 
som komplement skapas en större helhet avseende den problematik som kan uppkomma i 
samband med ett missbruk och i mötet med aktörer. Utifrån stämplingsteorin och doxor 
belyser vi dels missbrukets karaktär på ett psykologiskt plan, men även vad som kan uppstå 
när klienter befinner sig i ett välfärdssystem. 
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4. Empiri 

Nedan beskrivs och presenteras resultatet av empirin. Resultatet är uppdelad i tre olika teman 
som uppkommit av våra intervjupersoners utsagor, för att lättare kategorisera resultatet och ha 
möjlighet att svara på våra frågeställningar och nå vårt syfte. Rubrik 4.1 beskriver aktörers 
generella syn på målgruppen. Rubrik 4.2 beskriver hur aktörerna arbetar med målgruppen och 
varför de är centrala verksamheter. Rubrik 4.3 beskriver aktörernas upplevelser kring 
samverkan och hur ansvaret ser ut kring målgruppen. Intervjupersonerna kommer i resultatet 
av empirin att benämnas efter deras profession enligt nedan. 
 
IP1 - kurator på sprututbytet. 
IP2 - enhetschef på vuxenenheten, socialtjänsten 
IP3 - enhetschef på sprututbytet 
IP4 - socialsekreterare på vuxenenheten, socialtjänsten 
 

4.1 Aktörers syn på målgruppen 
 
Det framgick att våra intervjupersoner hade en syn på målgruppen som stigmatiserad och 
utstött från samhället, som har behov av hjälp från professionella. Målgruppen upplevdes 
identifiera sig själv som en missbrukare men även av samhället. Det framkom att i arbetet 
med dessa individer så ansågs missbrukarna vara som vem som helst. Socialsekreteraren 
menade att målgruppens problematik endast är en del av dem, inte hela. De är någons barn, 
dotter och kanske förälder. Det framgick även att det fanns en upplevelse att målgruppen 
sedan en lång tid tillbaka var vana med att identifiera sig med sin beroendeproblematik. 
 

Många jag möter håller en skylt framför sig, att man har en diagnos, att man 
missbrukar narkotika, liksom att lite försöka skjuta undan det. De är så vana 
med att identifieras sig med det som definierar dem på något sätt (IP4).  

 
En enhetschef på socialtjänsten som arbetat med gruppen i många år upplevde att samhället 
har en bild av målgruppens problematik som något som inte är riktigt godtagbar. Det 
förekommer mycket jobbiga känslor för en individ som lider av missbruksproblematik.  
 

I ett missbruk är det mycket skam, det är inte okej att ha de här problemen i 
samhället. Även om alkoholism klassas som en sjukdom så finns det ändå 
mycket skuld och skam (IP2). 

 
Det framkom från intervjupersonerna på sprututbytesprogrammet att deras arbete med 
målgruppen gör skillnad. De menade att den här gruppen individer med injektionsmissbruk 
inte har mycket kontakt med personer som inte lever i ett missbruk och uppskattar när 
sprututbytet ser dem. Kuratorn gav ett exempel utifrån en besökare på sprututbytet. 
 

Det är en ganska hård värld många gånger. Det blev en liten kontakt till 
verkligheten att komma hit. Så för henne var det liksom jätteviktigt. Om de 
fyller år den dag och vi bara säger grattis, “åh du är den första idag!” Det är så 
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små saker som kan betyda så mycket i en persons liv. Det är inte alltid de 
jättestora grejerna som är viktigast (IP1). 
  

Injektionsmissbruket problematiserades som ett fenomen som är komplext och som den enda 
verklighet som individen i fråga känner till. Både professionella på sprututbytesmottagningen 
och socialtjänsten tog upp det i sin bild av målgruppen. Deras uppfattning av målgruppens 
problematik är att problematiken har med injektionsmissbrukarens egen identifikation med 
det, en socialsekreterare utvecklade detta. 
 

Det har varit så dysfunktionellt under så lång tid. Man vet inte egentligen hur 
det är att leva på ett annat sätt. Man identifierar sig själv som missbrukare 
eftersom alla andra pekar ut en som det. Det finns det ingenting att hämta i ett 
nytt liv. Man måste bygga nytt inom sig själv (IP4).  

 
Vilket i sin tur är likt den bild som enhetschefen på sprututbytet hade. Det finns en gemensam 
uppfattning hos intervjupersonerna att målgruppen inte har en aning om hur det är att leva på 
ett sätt som samhället önskar.  
 

De har aldrig levt ett sådant liv som vi tycker är ett normalt liv. De växte upp i 
en knarkarkvart, och då är det ändå så att det är de spelreglerna som är normala 
för dem (IP3). 

 
En av intervjupersonernas upplevde av att det uppstår en krock i individens verklighet och 
förmåga av det som förväntas av individen. Intervjupersonen antydde att arbetet med 
målgruppen kan vara svårt och ibland meningslöst där enhetschefen menade att målgruppen 
har problem med att förstå vad socialsekreterare begär av denne. 
 

4.2 Två centrala aktörer med inverkan på målgruppen 

4.2.1 Sprututbytet 
 
Alla våra intervjupersoner ansåg att sprututbytet hade en viktig roll i arbetet med målgruppen 
injektionsmissbrukare. De sågs som en fördomsfri organisation och synliggör missbrukarna 
som individer, som lever med ett missbruk, istället för att identifiera dem som ett missbruk. 
När injektionsmissbrukarna blivit exkluderade från samhället vänder de sig till sprututbytet 
som vittnar om att målgruppen är en grupp utanför samhället som inte vet var de ska vända 
sig, på grund av att de lever med en allvarlig missbruksproblematik. Kuratorn på 
sprututbytesprogrammet menar att missbrukarna har hittat ett ställe att våga gå till. 
Sprututbytet har blivit en fristad för de individer som inte tas emot och accepteras i någon 
annan organisation.  
 

Många av de personerna som går här har ingen annan aktuell kontakt, man är 
inte aktuell på socialtjänsten, inte på beroendevården, inte på frivård eller 
liksom ingen annanstans, man har fallit ut utanför samhället och plötsligt har 
man hittat någonstans att våga gå. Vi når ju faktiskt ganska många människor 
som övriga samhället faktiskt har tappat (IP1).  
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Dessutom är kraven för dem som är inskrivna i programmet låga. Enhetschefen på 
sprututbytet antydde även att verksamheten skiljer sig från andra instanser för målgruppen. 
Missbrukarna behöver accepteras i sitt missbruk och öppna upp sig för att få hjälp, något som 
är i motsats till vad andra instanser gör. Sprututbytet blir en plats som utstrålar trygghet och 
ger individerna ett fotfäste till en verklighet som är långt ifrån injektionsmissbrukarnas egna, 
och även hur lite som faktiskt behövs för att målgruppen ska känna sig sedda. Sprututbytet 
inställning till injektionsmissbrukarna öppnar upp för att bryta den sociala isoleringen. 
 

Vi har krav att man ska komma före stängning. Det är egentligen det enda 
kravet vi har. Här ska du på något sätt erkänna ditt missbruk, inte mygla för om 
du gör det och säger att du inte har ett missbruk, så får du ingenting. Här blir 
det ju tvärtom. Är du i beroendevården, ska du helst säga att du har så lite 
drogmissbruk som möjligt (IP3).  

 
Intervjupersonerna på sprututbytetsprogrammet vittnade om att deras verksamhet är en plats 
där klienter känner sig trygga på. De ansåg att det är de små sakerna som var av betydelse för 
målgruppen, att någon frågar hur de mår, var något som kan få en positiv inverkan. 
Socialtjänstens bild av sprututbytet stämmer överens med sprututbytes egen bild. För att 
arbeta så pass nära målgruppens verklighet som sprututbytet gör, bör det finnas en 
avdramatiserad bild av missbruk. Speciellt när gruppen har blivit stämplade och utstötta från 
samhället, något som socialsekreteraren uttrycker nedan. 
 

De som jobbar på sprututbytet är ju så nära man kan komma att vara fri från 
fördomar. De möter ju de mest trasiga och utslagna (IP4). 

 

4.2.2 Socialtjänsten 
 
Sprututbytet kan vara den första vägen in för de individer som står längst från samhället, där 
de fångar upp de som är på botten. Intervjupersonerna från socialtjänsten menar att även deras 
verksamhet finns där när ingen annan gör det. Båda aktörer ser på varandras verksamhet som 
en viktig instans för målgruppen. Socialtjänsten är sista vägen ut, men de stänger inte dörren 
för de individer som inte har någon som kan hjälpa dem. Även dem finns för de som står 
längst från samhället, vilket kan ses som en likhet med sprututbytet. 
 

Socialtjänstens dörr måste alltid stå lite på glänt. Vi finns ju där när de andra 
inte finns längre. Jag har alltid känt att det är viktigt liksom (IP2). 

 
Socialtjänsten påverkar individens framtid genom sitt handlande. Hur vårdkedjan ser ut 
påverkas av vilken inställning socialsekreteraren har till arbetet med målgruppen. Det finns en 
medvetenhet om hur mycket makt de besitter i sin profession och att deras handlande kan 
hjälpa, men även förvärra situationen för individen. Att socialsekreteraren berättar om att 
lagstiftningen är tydlig och hjälpsam kan betyda att socialtjänsten följer socialtjänstlagen, 
vilket är en lag som ger utrymme för handling. Därför blir en stor del av insatserna påverkade 
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av vilken socialsekreterare som klienten tilldelas. Det blir alltså personbundet vilka insatser 
som ska hjälpa missbrukaren. De sitter på den makten. 
 

Ibland räddar vi ju liv, indirekt. Sjukvården är väl inblandad som en del, men 
det gör vi absolut. Vi gör ju inte större skillnad än vad vi beter oss, brukar jag 
säga. Vi kan ju också försämra, det beror ju på oss. Lagstiftningen är ju tydlig, 
hjälpsam. Struntar vi i den är vi ju inte till någon större hjälp. Det är ju mycket 
värdegrundsfrågor, då kan vi definitivt göra skillnad. Men vi kan också 
förvärra, vi har mycket makt (IP4). 

 
Socialsekreterarens motivationsarbete med målgruppen utgår från empowerment, att ta 
tillbaka makten över sitt liv. Det är inte socialtjänsten som ska göra en förändring, det är 
missbrukaren det handlar om och deras perspektiv kan skilja sig mycket från 
socialsekreterarens. Därav försöker intervjupersonen arbeta med att motivera klienten genom 
att se det som fortfarande fungerar och låta dem visa vägen för att nå en förändring. 
 

Den värdegrund jag står på är empowerment i stor utsträckning. Att människor 
äger sina liv och vi gör ett jobb. Det är inte vi som gör förändring, det är dem. 
Jag är i stor utsträckning tydlig med det. Att jag följer dem, så får de visa 
vilken väg de vill gå. Empowerment är ju att ta makten över sitt liv. Det är 
drogen som har tagit makten och inte jag. Det är ju det man får jobba på, att 
jobba på det som fortfarande är fungerande och friskt (IP4). 

 
Samtidigt har socialtjänsten rutiner att följa som myndighet, vilket inte alltid uppskattas av 
andra aktörer menar dem, men något som de anser vara viktigt för att kunna ge rätt instans till 
klienten. Socialtjänsten själva menar att de arbetar med de individer som har ett pågående 
missbruk och inte med någon som har kommit ur sitt missbruk. Det blir tydligt att 
socialtjänsten måste vara hårda i sin bedömning om vilka individer som ingår i deras 
arbetsområde för att få hjälp. Det ska vara ett pågående missbruk, vilket är en likhet med 
kravet som sprututbytet har. 
 

Vi jobbar mer med dem som har ett pågående missbruk. Har man haft ett 
missbruksproblem och har varit nykter i två år, men känner att man vill gå i 
behandling, då är inte det riktigt något för oss (IP2). 

 
 
Arbetet i organisationer tar lång tid, vilket en av intervjupersonerna upplevde vara tråkigt, då 
målgruppen ses som en grupp med kort motivationssträcka, Det kan ses som ett resultat av det 
utanförskapet som de lever i. De kan ha hittat ett litet hopp genom sprututbytet och ger det ett 
försök att bli fria från drogen, men ger upp direkt. Intervjupersonerna på sprutubytet ser på 
socialtjänsten som att det är dem som har det stora ansvaret för den utsatta målgruppen. 
Missbruksproblemet kommer sällan ensamt, utan personerna behöver hjälp med fler frågor i 
livet som kan vara avgörande för att de ska lyckas hålla sig drogfria. Att börja med att ha ett 
boende kan vara ett sätt att bryta den negativa spiralen i ett missbruk. 
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Det är naturligtvis socialtjänsten som är den instans som har huvudansvaret för 
väldigt mycket rörande den här gruppen personer, som ju har oftast problem 
med boende och med ekonomi och ett missbruk ovanpå det (IP1). 

 

4.3 Samverkan mellan aktörerna och ansvaret för målgruppen 
 

4.3.1 Ansvar för missbrukaren 
 
Utifrån intervjuerna blev det uppenbart att det finns en bild av att det är socialtjänsten som har 
främsta ansvaret för målgruppen. Samtidigt vittnar sprututbytet om att injektionsmissbrukare 
är en målgrupp som ingen aktör riktigt vill ta på sig ansvaret för, då professionella aktörer har 
sina krav som gör att målgruppen inte uppfyller kriterierna för att få hjälp. Till exempel måste 
de vara villiga att kliva av sitt missbruk för att få hjälp av beroendevården. Enhetschefen på 
sprututbytet ansåg att det bör vara de professionella som ska anpassa sitt arbete efter 
målgruppens behov för att ha möjlighet att möta dem på rätt sätt. Enhetschefen 
exemplifierade, 
 

Vanliga vårdcentraler och akutmottagningar vill inte ha dem, för de är bara 
jobbiga. Beroendevården vill inte riktigt ha dem för att individerna inte är 
beredd att kliva av sitt missbruk. Då hamnar individerna lite liksom i ett 
vakuum (IP3). 

 
Det som är lite tråkigt är att alla egentligen ser till sin egen del. De ser inte 
utifrån patientens behov och vad den behöver. Utan det här kan vi erbjuda, 
passar det dig eller inte så är det här vi har (IP3). 

 
Detta går hand i hand med vad socialsekreteraren på vuxenheten hade för uppfattning kring 
aktörers begränsade möjlighet att säkerställa att målgruppen får den hjälp de behöver. 
Intervjupersonen menade att olika professionella arbetar med sina konkreta arbetsuppgifter på 
ett sätt som inte alltid följer målgruppens linje i behov av hjälp. Den inställning som finns 
bland aktörerna är att det skjuter ifrån sig ansvaret och tar för givet att någon annan ska ta på 
sig det. Det ger även en starkare övertygelse om att det ligger något i sprututbytes bild av att 
olika professionella gärna inte hjälper varandra utan ser till sin egen del. Socialsekreteraren 
använder ordet stuprör, och menar med det att när alla arbetar utifrån sina egna 
arbetsuppgifter blir samverkan lidande. 
 

Alla sitter och gör sitt, som i stuprör (lodrätt), men klienten är på den andra 
ledden (vågrätt). Försöker man då bjuda in till samverkan, då håller de flesta 
ifrån sig. De säger, “Nej det där är inte vårt bord”, eller, “Vi hinner inte, vi kan 
inte”. Det är ett gigantiskt problem. Det är väldigt sällan man lyfter luren och 
någon säger ja men självklart ställer vi upp. Gör dem det blir man chockad 
(IP4) 

 
Enhetschefen på socialtjänsten tar upp ett liknande resonemang. Det blir svårt att samverka 
när det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning, men en idé till att lösa det anser 
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socialtjänsten är att alla aktörer måste bidra, även om det nödvändigtvis inte ligger under 
deras ansvarsområde. Alla aktörer måste bidra med en liten del för att det ska fungera, i alla 
fall om det är klientens behov som ska stå i fokus. 
 

Ja, ibland blir det tokigt att ingen har ansvar för det här och då är det viktigt att 
man pratar och kommer fram att det är därför det blir problem. Då kanske man 
kommer fram till att alla måste tillföra lite även om det inte är deras specifika 
ansvar (IP2). 

 

4.3.2 Mål att hjälpa missbrukaren 
 
Kuratorn på sprututbyte står positiv till ett samarbete med andra aktörer och menar att arbetet 
för att nå de mål som finns för målgruppen kräver att det finns en samverkan. En problematik 
för samverkan som upplevs av kuratorn på sprututbytet handlar om att det är personbundet 
hur bra samverkan fungerar, något som brukar vara till hjälp är om de två professionella är 
bekanta med varandra. 
 

Vi har ju samma mål att det ska bli bättre för de här människorna (IP1). 
 
Det finns mål hos socialtjänsten att vårdkedjan ska hålla ihop. Vilket kan tolkas från citatet 
nedan som att det ligger i socialsekreterarens yrkesroll att de måste kompromissa med andra 
instanser och ta hjälp från andra, vilket i sin tur leder till att de då måste anpassa och forma 
sitt arbete utifrån individens behov. 
 

Vi har ett mål att personer som kommer ska få sammanhållna vårdkedjor. Det är 
ju också så att om man kommer till socialtjänsten så säger vi att vi kan göra en 
del, men för att det ska bli riktigt bra för dig så tänker vi att du också behöver du 
kontakt med psykiatrin, för du kanske behöver ha medicin för din depression, 
ADHD eller vad det är. Ett mål är att man optimerar möjligheten att få hjälp från 
flera håll (IP2). 

 
Tre av våra informanter var positiva till samverkan och den fjärde var positiv om det 
fungerade vilket denne ansåg att det inte gjorde i dagens läge. Vi frågade enhetschefen på 
socialtjänsten om vem som har ansvar för att vårdkedjan med andra aktörer hålls ihop när det 
behövs insatser från fler håll. Det skapades en bild utifrån resultatet att det inte finns någon 
tydlig arbetsfördelning om vem som har huvudansvaret i olika ärenden. Socialsekreteraren 
menar att felet ligger i att de professionella saknar tillräcklig med kompetens för att arbeta 
med målgruppen på bästa sätt. 
 

Ehm, det är svår fråga haha. Vi brukar väl säga att… Alla får bestämma det lite 
grann i olika ärenden faktiskt. Men socialsekreterarna har ett stort ansvar. Det 
kan dock se lite olika ut. Var ligger huvudproblematiken mest? Ibland har man 
fler socialsekreterare, men då är en väldigt bra fråga, vem som har 
huvudansvaret. Det behöver man liksom bestämma (IP2). 
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Det framkom av socialsekreteraren på socialtjänsten att det fanns en upplevelse av att alla 
jobbade i stuprör, samt att yrkesverksamma inte riktigt ser klienten som en hel människa. Det 
fanns en upplevelse att landstinget hade en bild av att socialtjänsten var den aktör som ska ha 
det yttersta ansvaret för målgruppen. Intervjupersonen ansåg dock att socialsekreterare saknar 
utbildning för att arbeta med de problem som merparten av målgruppen har. 
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5. Analys 

Utifrån resultatet i empirin kommer vi i detta avsnitt att analysera empirin genom att förankra 
materialet till vår teoretiska referensram, stämplingsteorin och doxa och till avsnittet 
kunskapsöversikt. 
 

5.1 En utsatt och stigmatiserad grupp 
 
Resultatet visade på att det fanns en uppfattning om målgruppen som genomsyrades av skuld 
och skam, och att de möter missbrukare som länge har identifierat sig med den rollen på 
grund av samhällets syn på dem. Målgruppen har blivit tilldelade en specifik roll som är 
avvikande och stämplade från samhället. Vi kan tolka det utifrån en stämplingsteoretisk 
utgångspunkt som att deras negativa självbild har blivit bekräftade av de signifikanta andra, 
det vill säga de personer som påverkar en individs självbild, att de är sitt missbruk under en så 
pass lång tid och de till slut har antagit den rollen. De professionellas uppfattningar om 
målgruppen kan liknas med att vara fast i en avvikelsespiral och att ständigt bli påmind om att 
vara sitt missbruk och inte att leva med ett missbruk (Goldberg, 2010). 
  
Upplevelsen av att målgruppen identifieras med sitt missbruk och att det med stor sannolikhet 
har pågått under en så pass lång tid att de har glömt eller aldrig fått reda på hur de ska leva 
normalt enligt samhället, liknas med stämpling, en process som skapas under lång tid och tar 
lika lång tid att reda ut. Det krävs tålamod (Goldberg, 2010). En av våra intervjupersoner 
menade att för vissa är missbruket det enda livet de levt, att för dem är det här livet normalt, 
men enligt samhället är det inte normalt. De upplevs alltså ha en avvikande roll från normen 
om vad som är normalt. Det här sättet att se på missbrukare kan liknas med Goffmans (2011) 
förklaring kring att normalisera sitt stigma genom att försöka bortse från det. De som har 
accepterat sitt stigma som kan se sekundära vinster i det. De kan förklara besvikelser och 
förväntningar på dem genom att använda sig av sitt stigma, i den här kontexten, sitt missbruk. 
En av intervjupersonernas upplevelse, att missbrukare försöker skjuta undan sin problematik 
kan tolkas som att de har ett osynligt stigma som inte syns direkt fysiskt utöver att de kan 
finnas andra faktorer som påverkat dem på grund av sitt stigma som försämrad hygien, 
hemlös med mera. De försöker normalisera sin avvikelse genom att förminska den (Goldberg, 
2010; Hilte, 1996). 
  
Att aktörer som arbetar med injektionsmissbrukare har en mer förstående bild av målgruppen 
kanske säger sig självt, även om intervjupersonerna menade att professionella generellt hade 
en stigmatiserad bild av missbrukare. Resultatet visade på en gemensam bild av att 
målgruppen inte är sitt missbruk utan att det finns en individ bakom missbruket som har 
tappat bort sig själv. För att lyckas ändra den starkt negativa självbilden behöver 
missbrukaren hjälp från omvärlden. Det krävs att andra personer ställer upp som de 
signifikanta andra, inte genom att bekräfta den dåliga självbilden missbrukaren besitter, utan 
för att ge nya reaktioner på självbilden som sakta kan leda till att en förändringsprocess sätts 
igång med målet att få en förbättrad självbild (Goldberg, 2010). De professionella som 
missbrukaren möter, i det här fallet socialtjänsten och sprututbytet kan ses som viktiga parter i 
processen. Utifrån vår studie fanns det en medvetenhet om att personen inte är sitt missbruk. 
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Stort fokus i Goldbergs stämplingsteoretiska modell utgår från integration med andra och har 
fått kritik för att inte förstå den avvikande personens bakgrund och inte förklarar hur 
strukturella faktorer leder till stämpling, eller vilka grupper som är överrepresenterade (Hilte, 
1996). En av våra intervjupersoner beskrev det som att missbrukarna växte upp i en 
knarkarkvart och att detta var normalt för dem och en annan intervjuperson beskrev det som 
att missbrukarna utöver sitt missbruk är någons dotter och att de har andra saker i livet. Det 
här sättet att se på målgruppen kan inte förklaras utifrån ett stämplingsteoretiskt perspektiv, 
utan bekräftar snarare den rådande kritiken om att teorin inte lägger vikt på de strukturella 
faktorerna. Däremot visar tidigare forskning att personer som har växt upp i fattiga miljöer 
eller har haft en trasslig bakgrund löper större risk att börja injicera narkotika, då narkotikan 
fyller ett tomrum (Khobzi, Strike, Cavalieri, Bright, Myers, Calzavara & Millson, 2009). 
Något som liknas med våra intervjupersoners bild om att injektionsmissbrukarna ser 
missbruket som en normal del i livet. 
 
Vi kan utifrån vårt resultat, se att kuratorn upplevde att de små sakerna gör skillnad, även om 
det tar tid och att det lilla betyder mer än vad de faktiskt förstår ses i likhet med Stenströms 
(2008) studie, som visade att många individer som kom till sprututbytesprogrammet närmade 
sig sakta men säkert en mer personlig kontakt med sprututbytet, men det tog lång tid. De små 
stegen missbrukarna tog från att komma dit för sprutorna till att komma dit för att faktiskt ta 
kontakt med kuratorn kan ses som en social anknytning till aktören. 
 

5.2 Sprututbytet - en trygg och öppen plats för målgruppen 
 
Resultatet visade på att det upplevdes att få inskrivna injektionsmissbrukare på sprututbytet 
hade kontakt med socialtjänst eller beroendevården idag. Järvinen (2013) menar att 
missbrukare hamnar i en form av exkludering i samband med att de befinner sig utanför 
många grupper i samhället. På sprututbytesprogrammet fanns det erfarenheter av att 
målgruppen kände sig trygga där. Tryggheten i de professionellas bemötande på sprutbytet 
och arbetssätt kan tänkas uppfattas på ett sådant sätt att de ser individen som något annat än 
det individerna är identifierade med från övriga samhället, vilket också är något som framgår i 
resultatet. Arbetet upplevdes av intervjupersonerna utföras på ett sätt som inte bekräftar den 
befintliga identifieringen målgruppen har gjort med sin problematik. En tolkning kan vara att 
personalen på sprututbytesprogrammet anser sig själv agera som den potentiella signifikanta 
andra för målgruppen (Goldberg, 2010). Personalen kan tolkas besitta vetskap avseende 
injektionsmissbrukares livssituation, förståelse att individen är stigmatiserad och att individen 
inte har någon annanstans att gå. 
  
Genom att ta utgå från stämplingsteorin kan frågan ställas ifall sprututbytes funktion som de 
signifikanta andra, hjälper injektionsmissbrukare att bryta avvikelsespiralen (Goldberg, 2010). 
Sprututbytet kan tänkas agera som en plats som inte förstärker missbrukarnas redan dåliga 
självkänsla och befintliga roll. Det är en plats dit målgruppen kan komma precis som de är 
utan för höga krav. Tolkningen är att individerna genom sprututbytet för första gången tillåts 
att inte identifieras med sitt missbruk, och därmed börjar bryta den onda cirkeln (Goldberg, 
2010). Det här för att injektionsmissbrukarna blir bemötta på ett sätt som andra i samhället 
inte bemöter dem på. I samband med att möta personerna på ett nytt sätt är det inte ovanligt 
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för klienten att uppför sig på med ett provokativt beteende för att återställa sin negativa 
självbild. Socialarbetaren måste i dessa fall besitta kunskap i att det här beteendet är normalt 
för personer som har denna problematik, och i samband med det förstå hur arbetet ska utföras 
för att resultera i ett positivt resultat (Goldberg, 2010). 
 
Resultatet av empirin visade det sig att den gemensamma attityden mot 
sprututbytesprogrammet var positiv och att verksamheten upplevdes vara en instans som finns 
där för individen när ingen annan gör det. Socialtjänstens arbete var något som uppskattades 
av intervjupersonerna på sprututbytesprogrammet, även om upplevelsen var att socialtjänstens 
arbete ibland tog längre tid än nödvändigt. I slutändan framgick det att båda aktörerna i vår 
studie var väl medvetna om den problematik som finns i samband med att ha ett missbruk, 
samt liknande syn avseende vilket slags arbete som krävs med målgruppen för att utfallet 
skall vara positivt. 
 
Resultatet i vår studie kan tolkas utifrån att båda aktörerna arbetar utifrån liknande doxor 
(Järvinen, 2013). Aktörerna arbetar utifrån olika arbetssätt, men att deras grundinställning till 
vad för slags arbete som gör skillnad var densamma. Aktörerna arbetar för att se individen för 
vem den är, men vet också med sig att i arbete med injektionsmissbrukare, måste 
socialarbetaren vänta till det att personen själv är redo att förändra sitt liv. 
 

5.3 Socialtjänsten - en plats med makt att förändra 
 
Det framkom i resultatet att intervjupersonerna menar att socialsekreterare sitter på mycket 
makt och kan göra skillnad för individer, både i positiv och negativ bemärkelse. Den negativa 
aspekten utifrån stämplingsteoretiska utgångspunkter, kan i teorin innebära att arbetet utförs 
på ett sådant sätt som förstärker individens redan negativa självbild (Goldberg, 2010). 
Anledningen till att arbetet kan se olika ut mellan socialsekreterare, kan grunda sig i att 
handlingsutrymmet för socialarbetare är stort (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 
Vilket i sin tur kan vara en förklaring till varför den hjälp missbrukaren får, beror på vilken 
handläggare denne blir tilldelad (Blomqvist & Wallander, 2004). Det finns olika arbetssätt 
som kan visa det handlingsutrymme som socialtjänsten omfattas av, till exempel använde vår 
intervjuperson empowerment som metod. Empowerment handlar om att lägga fokus på att 
låta klienten ta makten över sitt eget liv. Intervjupersonen tolkade sin roll som att vara en 
slags vägledare för de klienter som söker hjälp, men i den utsträckningen i slutändan är upp 
till klienten att göra förändring i sitt liv, och inte den professionella. Intervjupersonen 
berättelser kan tolkas som att det inte är upp till de yrkessamma att bestämma vad klienten ska 
fokusera på eller inte, utan upp till klienten själv att finna styrkan. Då studien inte utfördes på 
fler socialsekreterare går det inte säkerställa vad andra på arbetsplatsen fokuserade sitt arbete 
på. Eftersom handlingsutrymmet är så pass stort som det är, kan frågan ställas ifall arbetet 
faktiskt kan se olika ut beroende på vilken professionell klienten möter. Det är inte att anta att 
olikheter i arbete nödvändigtvis behöver antydas att vara något negativt, utan något som sker 
utifrån hur det sociala arbetets handlingsutrymme är idag. 
  
Järvinen (2013) menade att den makt som en socialsekreterare besitter, är en makt som 
klienter i många fall inte kan försvara sig mot, detta på grund av att klienter är i en stark 
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beroendeställning av den professionellas hjälp. Det kan därmed tolkas att det är beroende på 
hur socialarbetaren ser sin roll och hur den makt rollen för med sig skall utövas, som 
resulterar i vilken hjälp eller stöd som en klient får. Det beror med andra ord alltså på vilken 
doxa som socialsekreteraren för med sig i sitt arbete, som utgör hur arbetet kommer att utföras 
och varför. Genom det här, kan en förståelse skapas avseende vikten av att socialarbetare 
ständigt reflekterar vad de för med sig i sitt arbete och varför. Det här då socialsekreterare 
ständigt bär med sig ett ansvar för hur bemötandet mot en klient ser ut. 
 
Målgruppen anses vara problematisk och håller på med något som de själva får stå till svars 
för, vilket var något som kom fram i resultatet i vår studie. En intervjuperson på sprututbytet 
berättade om tillfällen där målgruppen inte vill tas emot av varken beroendevård eller 
psykiatrin. Tidigare forskning visade på att den stigmatiserade synen på missbruk kan hindra 
individer från att söka den hjälp som de behöver, samt att personer med denna problematik 
ofta bemöts sämre i många myndighetsinsatser och på grund av detta får sämre vård (Luoma, 
Kulesza, Hayes, Kohlenberg & Larimer, 2014; Sleeper & Boshain, 2013.). Däremot visade 
vårt resultat att intervjupersonerna upplevde att sprututbytet fungerar som en fördomsfri plats 
där injektionsmissbrukarna blir bemötta på ett sätt som skiljer sig från vad de är vana vid. 
Sleeper och Boshain (2013) menade att ett fördomsfritt och trevligt bemötande är uppskattat 
hos missbrukare och upplevs göra skillnad. 
 

5.4 Vem har ansvar för vad? 
 
I resultatet framkom det att det finns en gemensam upplevelse att det inte riktigt är någon 
aktör som tar ansvar för att målgruppen får den hjälp de behöver. En intervjuperson på 
sprututbytet tar upp exempel och kan tolkas som att olika behandlingsinsatser upplever 
missbrukarna som krävande. Många aktörer kan inte ta emot målgruppen på grund av att 
missbrukarna ofta har flera problem, till exempel psykisk ohälsa tillsammans med sitt 
missbruk, som i sin tur behandlas hos olika vårdinstanser. Det här trots att målsättningen finns 
att målgruppen ska få hjälp från flera olika håll samtidigt. Situationen som skapas är en som 
kan tänkas uppkomma ifall samhället är uppdelat på ett sådant vis att alla verksamheter 
arbetar utifrån olika doxor. Alla aktörer arbetar utifrån vad som gäller på deras arbetsplats och 
vilka individer som exempelvis ska prioriteras (Järvinen, 2013). I vårt fall kan det tänkas att 
ansvarsproblemet uppstår utifrån att individer har exkluderats från respektive verksamheters 
ansvarsområde och instanserna anser att målgruppens problematik hör hemma i deras 
institution. 
  
Frågan väcks avseende hur det här förhållnings- och arbetssättet kan tänkas påverka individen 
på ett individuellt plan. Om en injektionsmissbrukare tillslut får nog och tar steget mot 
förändring och blir bemött av att deras problematik inte ligger under någon aktörs ansvar, kan 
det tänkas att individen upplever att de fortfarande är något fel och avvikande med sin 
problematik. Som påföljd av det här kan antaganden leda till att den redan befintliga negativa 
självbilden stärks och motivation till förändring hämmas (Goldberg 2010). Det steg som 
skulle ta dem ur sin problematik får ett bakslag för att individen återigen bara blir identifierad 
med den bild som individen redan har. Det är något som kan tänkas vara ett händelseförlopp 
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hos individen som kan inträffa i samband med den upplevda ansvarsproblematiken som finns 
runt målgruppen. 
 

5.5 Målgruppen behöver få det bättre 
 
Det fanns ett gemensamt mål hos våra intervjupersoner, vilket var att missbrukarna bör få det 
bättre än vad de har det idag. Det framgick av en av våra intervjupersoner att bristande 
kompetens upplevdes vara en faktor till att klienter inte sågs som hela människor eller fick rätt 
hjälp.Blomqvist och Wallanders (2004) studie utförda på just socialsekreterare visade även 
där att det skiljde sig mycket i insats beroende på bland annat kompetens. Det fanns en 
grundsyn om att det var främmande och skrämmande att arbeta med missbrukare och kan 
tolkas som att kompetens påverkar mycket. Den generella bilden av att missbrukaren upplevs 
avvika från de normala påverkar de sociala insatser som sätts in men syftar till att försöka 
vända personen till det normala (Goffman, 2011). 
 
Att besitta rätt kompetens om målgruppen kan vara en väg för att nå målen om att de ska få 
det bättre. Wörléns (2010) studie visar även att attityderna kring missbruket påverkar vilka 
resurser som tilldelas socialsekreterare, vilket i sin tur påverkar handlingsutrymmet. Det finns 
många faktorer att ta hänsyn till och en av intervjupersonerna på socialtjänsten menade att det 
är av vikt att ha sammanhållna vårdkedjor, men att vilken aktör som har huvudansvaret är 
fortfarande oklart. Intervjupersonerna på sprututbytet såg på socialtjänsten som 
huvudansvariga för målgruppen men resultatet visade även att det kunde tänkas handla om att 
alla arbetar med sina egna arbetsuppgifter och på så vis inte har utrymme för samverkan. 
Tidigare studier synliggör skillnaderna utifrån riktlinjer på arbetsplatsen som i sig kan vara en 
bidragande faktor till vilken aktör som har huvudansvaret är vagt (Blomqvist & Wallander, 
2005). 
 

5.6 Slutsats 
 
Vi kan dra en slutsats utifrån studiens analys och därmed tidigare nämnd teori, att 
injektionsmisbrukare är en grupp som upplevs vara utanför samhället, genom stämpling och 
stigmatisering. Det fanns en medvetenhet hos intervjupersonerna om situationen, vilket 
möjliggjorde för dem att se personen bakom missbruket, till exempel genom 
sprututbytesprogrammets sätt att bemöta målgruppen på ett sätt som inte motsvarade 
injektionsmissbrukarnas förväntningar. Det framkom att socialtjänsten är en instans som 
besitter mycket makt och att det är upp till hur socialarbetaren tolkar sin roll, som definierar 
vilket slags arbete som kommer att utföras. Studien visar att ansvarsfördelningen kring 
målgruppen många gånger är otydlig. Vidare visar analysen att rätt kompetens är en faktor för 
hur målgruppen blir bemött och att det finns en brist på detta hos socialsekreterare. 
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6. Slutdiskussion 

Genom att se personen bakom missbruket kan det tolkas som att det finns möjlighet till 
förändring, oavsett om de har levt i missbruk hela livet eller inte. Det handlar om att bemöta 
målgruppen på ett sätt som inte tillhör missbrukarnas förväntningar. På så vis kan en 
förändringsprocess sättas igång i stämplingen (Goldberg, 2010). Studien visar att det ofta 
upplevs vara en grupp med mer problem än bara ett narkotikaberoende och därför är det svårt 
att avgöra vem som har huvudansvaret för målgruppen. Det finns ett gemensamt mål att 
missbrukarna ska få det bättre. För att nå målet behöver aktörerna besitta rätt kunskap om 
målgruppens behov. Sammanhållna vårdkedjor tolkas vara relevant för att ha möjlighet att nå 
målen, men att huvudansvaret för målgruppen inte är tydligt. Kommunikation och samverkan 
fungerar inte optimalt och det kanske är där problemet ligger, och inte i vem som ska ha 
huvudansvaret. Samverkan ansågs vara positiv om det väl fungerade men att det idag är 
personbundet. Genom att i studien synliggöra hur professionella uppfattar 
injektionsmissbrukaren, tror vi att det kan ge en större förståelse av vilka utmaningar och 
möjligheter som finns i att bemöta den stigmatiserade gruppens komplexa behov. En 
målgrupp, till exempel injektionsmissbrukare som omringas av beroendevård, socialtjänst, 
sprututbyte samt andra aktörer i vårdkedjan kan frågan ställas ifall dessa aktörer arbetar 
tillsammans i gemensam doxa eller ifall dessa aktörer anser att deras egen doxa är det som är 
det rätta (Järvinen, 2013). 
 

6.1 Vidare forskning 
 
Utifrån studien har vi undersökt professionellas attityder och syn på målgruppen 
injektionsmissbrukare. Det kan vara värt att nämna att det här inte nödvändigtvis behöver 
spegla injektionsmissbrukarnas egen syn på situationen. Målgruppen besitter inte samma 
kunskap om hur systemen fungerar som de professionella gör, samtidigt som de professionella 
inte med säkerhet kan berätta hur missbrukarna upplever sin roll och situation i samhället. 
Därför hade det varit intressant att undersöka hur injektionsmissbrukare ser på myndigheter 
och hur de upplever sig bli bemötta och även hur de upplever sin situation. Det är alltid 
intressant att försöka förstå en situation utifrån olika vinklar och perspektiv.  
 
Utifrån studiens resultat har även ett intresse väckts avseende att undersöka samverkansfrågor 
i verksamheter. Undersöka hur aktörer ser på sin egen roll i jämförelse med andra aktörer och 
vad det är i en samverkan och samarbete som gör det till en sådan stor utmaning, då det i sin 
yrkesroll kan vara svårt att se från de perspektiven som man som forskare kanske kan se 
fenomen. Därför kan det vara av vikt att undersöka hur samverkan kan förbättras mellan 
aktörer vars målgrupp har en samsjuklighet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
BAKGRUND 

• Berätta om dig själv, vad har du för yrkesroll och bakgrund? 
• Kan du berätta om en dag på jobbet? 
• Hur arbetar du med dina klienter? 
• Hur arbetar du med motivation till dina klienter? 

 
 
SYN PÅ SPRUTUTBYTESPROGRAM 

• Vad är din bild av sprututbytesprogrammets verksamhet? 
• Hur skulle du beskriva det här programmet för någon som aldrig hört om programmet? 
• Vad tror du sprututbytesprogram gör för skillnad för den enskilda individen? 

 
 
SYN PÅ SOCIALTJÄNST 

• Vad är din bild av socialtjänstens arbete med klienterna? 
• Hur skulle du beskriva socialtjänstens arbete för någon som aldrig hört om det? 
• Vad tror du socialtjänsten gör för skillnad för den enskilda individen? 

 
 
SAMVERKAN 

• Vad tycker du om samarbete generellt i din yrkesroll? 
• Hur kan man arbeta för att skapa ett effektivt samarbete mellan aktörer?  
• Hur ser samarbetet ut mellan socialtjänsten och sprututbytesprogrammet?  

o Vad tror du att det finns för utmaningar i ett samarbete? 
 

• En lagändring 2017 gjorde att landstinget själva blir huvudman för att starta 
sprututbytesprogram. Hur tror du att det påverkar samverkan mellan kommun och 
landsting? 
 

Avslutande: Om du fick drömma fritt, hur hade du velat att samarbetet såg ut mellan 
socialtjänst och sprututbytesprogrammet såg ut? 
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Bilaga 2 - Översiktstabell 

Meningsbärande 
enheter 

Koder Teman Kluster 

Många jag möter håller en skylt 
framför sig, att man har en 
diagnos, att man missbrukar 
narkotika, liksom att lite 
försöka skjuta undan det. De är 
så vana med att identifieras sig 
med det som definierar dem på 
något sätt (IP4).  
 

Identifieras av andra 
 

Identifieras 
med sitt 
missbruk 

Aktörers syn på 
målgruppen 

Det är det som är så viktigt, att 
folk är ju inte bara en sak. De är 
någons barn, någons dotter, de 
har ju en massa saker i livet 
som vi andra. Och så har de en 
beroendeproblematik (IP4).  
 

Folk, inte bara är en 
sak 
Beroendeproblemati
k 
 

Identifieras 
med sitt 
missbruk 

Aktörres syn på 
målgruppen 

Det har varit så dysfunktionellt 
under så lång tid. Man vet inte 
egentligen hur det är att leva på 
ett annat sätt. Man identifierar 
sig själv som missbrukare 
eftersom alla andra pekar ut en 
som det. Det finns det ingenting 
att hämta i ett nytt liv. Man 
måste bygga nytt inom sig själv 
(IP4).  
 

Dysfunktionellt 
Vet inget annat liv 
Identifierar sig som 
missbrukare 
Nytt liv inom sig 

Identifieras 
med sitt 
missbruk 

Aktörers syn på 
målgruppen 

I ett missbruk är det mycket 
skam, det är inte okej att ha de 
här problemen i samhället. 
Även om alkoholism klassas 
som en sjukdom så finns det 
ändå mycket skuld och skam 
(IP2). 
 
 

Vara normala 
Skamfullt 
Inte okej i samhället 

Utanför 
samhället 

Aktörers syn på 
målgruppen 

Det är en ganska hård värld 
många gånger. Det blev en liten 
kontakt till verkligheten att 
komma hit. Så för henne var det 
liksom jätteviktigt. Om de 
fyller år den dag och vi bara 
säger grattis, “åh du är den 
första idag!” Det är så små 
saker som kan betyda så 
mycket i en persons liv. Det är 
inte alltid de jättestora grejerna 
som är viktigast (IP1). 
 
 

Hård värld många 
gånger 

Utanför 
samhället 

Aktörers syn på 
målgruppen 
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De har aldrig levt ett sånt liv 
som vi tycker är ett normalt liv. 
De växte upp i en knarkarkvart, 
och då är det ändå så att det är 
de spelreglerna som är normala 
för dem. 
 

Aldrig levt ett 
normalt liv 
Uppvuxen i 
knarkarkvart 
 

Identifieras 
med sitt 
missbruk 
 

Aktörers syn på 
målgruppen 

De inte fattar vad våra krav är 
om man nu får vara väldigt 
flagrant och sen förväntar vi oss 
att de efter ett halvår på ett SiS-
boende ska vara helt 
välfungerande. Och då har du 
heller inte fått göra någonting i 
ett vanligt socialt umgänge 
(IP3).  
 

Inget vanligt 
umgänge 
förväntningar 

Utanför 
samhället 

Aktörers syn på 
målgruppen 

Vanliga vårdcentraler 
akutmottagningar vill inte ha 
dem för de är bara jobbiga. 
Beroendevården vill inte riktigt 
ha dem för att individerna ej är 
beredd att kliva av sitt 
missbruk. Då hamnar 
individerna lite liksom i ett 
vakuum (IP3). 
 

Bara jobbiga 
Ej beredd att kliva 
av 
Vakum 
 

Utanför 
samhället 

Aktörers syn på 
målgruppen 

Många av de personerna som 
går här har ingen annan aktuell 
kontakt, man är inte aktuell på 
socialtjänsten, inte på 
beroendevården, inte på frivård 
eller liksom ingen annanstans, 
man har fallit ut utanför 
samhället och plötsligt har man 
hittat någonstans att våga gå. Vi 
når ju faktiskt ganska många 
människor som övriga 
samhället faktiskt har tappat 
(IP1). 

Plötsligt vågar man 
gå någonstans 
Når många som 
samhället tappat 

Ingen annan 
finns där 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
sprututbytet 
 
 

Vi har krav att man ska komma 
före stängning. Det är 
egentligen det enda kravet vi 
har. Här ska du på något sätt 
erkänna ditt missbruk, inte 
mygla för om du gör det och 
säger att du inte har ett 
missbruk, så får du ingenting. 
Här blir det ju tvärtom. Är du i 
beroendevården, ska du helst 
säga att du har så lite 
drogmissbruk som möjligt 
(IP3). 

Här kan du erkänna 
ditt missbruk 
Slipper mygla 

Ärlighet kring 
missbruket 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
sprututbytet 
 
 

Man vittnar om att det är en 
plats där man känner sig trygg, 
att man kanske får det här lilla 

Känner sig trygg här 
Finns där för dem 
som inte har någon 

En trygghet 
när ingen 
finns där 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
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att det är någon som säger “Hej, 
hur är det?” Det betyder så 
otroligt mycket när det inte 
finns någon annan där ute som 
gör det (IP1).  
 

målgruppen - 
sprututbytet 
 
 

Det har en ickedömande 
inställning och det är inte 
dramatiserat och de finns ju där 
för att… av hälsoskäl och det är 
det som är deras ingång. Jag 
tror att de som har valt att jobba 
där har en öppenhet mot den 
målgruppen. Inget konstigt… 
(IP2) 

Ickedömmande 
inställning 
Hälsoskäl 
Öppenhet mot 
målgrupp 

Öppenhet 
kring 
målgruppen 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
sprututbytet 
 
 

 
De som jobbar på sprututbytet 
är ju så nära man kan komma 
att vara fri från fördomar. De 
möter ju de mest trasiga och 
utslagna (IP4). 

Nära att vara fri från 
fördomar 

Öppenhet 
kring 
målgruppen 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
sprututbytet 
 

Ibland räddar vi ju liv, indirekt. 
Sjukvården är väl inblandad 
som en del, men det gör vi 
absolut. Vi gör ju inte större 
skillnad än vad vi beter oss, 
brukar jag säga. Vi kan ju också 
försämra, det beror ju på oss. 
Lagstiftningen är ju tydlig, 
hjälpsam. Struntar vi i den är vi 
ju inte till någon större hjälp. 
Det är ju mycket 
värdegrundsfrågor, då kan vi 
definitivt göra skillnad. Men vi 
kan också förvärra, vi har 
mycket makt (IP4). 

Lagstiftning 
Inte större skillnad 
än beteende 
Mycket makt 

Hjälper och 
stjälper 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 
 

Den värdegrund jag står på är 
empowerment i stor 
utsträckning. Att människor 
äger sina liv och vi gör ett jobb. 
Det är inte vi som gör 
förändring, det är dem. Jag är i 
stor utsträckning tydlig med 
det. Att jag följer dem, så får de 
visa vilken väg de vill gå. 
Empowerment är ju att ta 
makten över sitt liv. Det är 
drogen som har tagit makten 
och inte jag. Det är ju det man 
får jobba på, att jobba på det 
som fortfarande är fungerande 
och friskt (IP4). 

Jobba på det som 
fungerar 
 

Arbetar med 
det positiva 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 
 

att man är lyhörd när någon 
verkligen vill någonting, 
samtidigt måste vi göra en 
utredning, och det kan kännas 
lite tråkigt sådär ibland. Det här 

Vara lyhörd 
ge tid till utredning 
hänsyn till massor av 
saker 

De har måsten 
som är viktiga 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 
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kommer ta lite tid, men att man 
ändå visar att det finns 
möjligheter att få hjälp så att 
man inte tappar den där gnistan 
på vägen. Även om det är en 
färskvara, så tänker jag oftast 
att det brukar fungera att det ha 
den här tiden, att göra 
utredningen. Just för att det 
också finns risker att det 
kommer någon och så missar 
man något väsentligt, det 
kanske finns någon psykiatrisk 
diagnos, det kanske finns 
massor av andra saker som man 
också måste ta hänsyn till när 
man gör planeringen.(IP2) 

 

Vi jobbar mer med dem som 
har ett pågående missbruk. Har 
man haft ett missbruksproblem 
och har varit nykter i två år, 
men känner att man vill gå i 
behandling, då är inte det riktigt 
något för oss (IP2).  

Arbete med 
pågående missbruk 
Inte före detta 
missbruk 
 

Arbete med 
det som pågår 
här och nu 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 

Socialtjänstens dörr måste alltid 
stå lite på glänt. Vi finns ju där 
när de andra inte finns längre. 
Jag har alltid känt att det är 
viktigt liksom (IP2). 

Dörren alltid på 
glänt 
Finns där när ingen 
annan finns 

Arbete med 
det som pågår 
här och nu 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 

Det är naturligtvis 
socialtjänsten som är den 
instans som har huvudansvaret 
för väldigt mycket rörande den 
här gruppen personer, som ju 
har oftast problem med boende 
och med ekonomi och ett 
missbruk ovanpå det (IP1). 

Huvudansvar för 
målgrupp 
 

Huvudansvar 
för 
målgruppen  

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 
 

Det är lite tråkigt att det liksom 
är sådan tröghet i systemet den 
dagen patienten vill kliva av, så 
får man ju inte hjälp direkt. Då 
hinner de tappa motivationen 
till den dag de väl är där (IP3). 

Tröghet i systemet 
Hinner tappa 
motivation 

Trögt och 
långsamt 
arbete 

Två centrala aktörer 
med inverkan på 
målgruppen - 
socialtjänsten 
 

Det som är lite tråkigt är att alla 
egentligen ser till sin egen del. 
De ser inte utifrån patientens 
behov och vad den behöver. 
Utan det här kan vi erbjuda, 
passar det dig eller inte så är det 
här vi har (IP3). 

Ser sin egen del 
Vad de kan erbjuda 
Ej anpassa efter 
klient 

Ansvar för 
missbrukaren 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
  

Vi har ett mål att personer som 
kommer ska få sammanhållna 
vårdkedjor. Det är ju också så 
att om man kommer till 
socialtjänsten så säger vi att vi 
kan göra en del, men för att det 

Sammanhållna 
vårdkedjor 
Kontakt med soc, 
kontakt med psyk 
Optimera hjälp från 
fler håll 

Ansvar för 
missbrukaren 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
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ska bli riktigt bra för dig så 
tänker vi att du också behöver 
du kontakt med psykiatrin, för 
du kanske behöver ha medicin 
för din depression, ADHD eller 
vad det är. Ett mål är att man 
optimerar möjligheten att få 
hjälp från flera håll (IP2). 
Vi har ju samma mål att det ska 
bli bättre för de här mäniskorna 
(IP1).  

Samma mål för 
målgruppen 

Ansvar för 
missbrukaren 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 

Ibland går det ju liksom 
superbra men, när man har en 
bra mottagare på andra sidan. 
För det är det som krävs.. Det 
blir ju väldigt mycket på 
individnivå. det kan ju också 
vara så att när det är några 
socialsekreterare som jag har 
jobbat mot flera gånger, de 
känner mig, de vet att jag inte 
helt tokig eller är ute och cyklar 
och begär orimliga saker, då går 
det är jättesmidigt. Vi har 
samma mål, men vi är totalt 
beroende av samverkan. Vi här 
på sprututbytet kan göra väldigt 
lite, utan det är liksom andra 
instanser som har det yttersta 
ansvaret för vård och 
behandling. Så ser det ju ut. 
(P1) 

Bra om mottagaren 
är bra 
Individnivå 
Beroende av 
samverkan 
 

Samverkan 
med aktören 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
 

Jadu, alla jobbar som sagt i 
stuprör. Det är som att man inte 
riktigt ser att klienten är en hel 
människa. Och landstinget har 
någon bild av soc som den som 
ska ansvara för allt ytterst. 
Merparten av de problem 
klienter har är saknar vi ju både 
utbildning och uppdrag att 
jobba med (IP4).  

Jobbar i stuprör 
Ser inte klienten som 
människa 
Landsting tror soc 
ansvar 
Saknar utbildning 

Samverkan 
med aktören 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
 

Alla sitter och gör sitt, som i 
stuprör (lodrätt), men klienten 
är liksom på den andra ledden 
(vågrätt). Försöker man då 
bjuda in då håller de flesta ifrån 
sig. De säger, nä det där är inte 
vårt bord, eller vi hinner inte, 
kan inte. Det är ett gigantiskt 
problem. Det är väldigt sällan 
man lyfter luren och någon 
säger ja men självklart ställer vi 
upp. Gör dem det så blir man 
chockad (IP4). 

Försöker bjuda in 
Håller ifrån sig 
Problem att säga ja 

Samverkan 
med aktören 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
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Ja, ibland blir det tokigt att 
ingen har ansvar för det här och 
då är det viktigt att man pratar 
och kommer fram att det är 
därför det blir problem. Då 
kanske man kommer fram till 
att alla måste tillföra lite även 
om det inte är deras specifika 
ansvar.(IP2) 

Tokigt när ingen 
ansvar 
Allas ansvar 

Samverkan 
med aktören 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
 

Vem har ansvar för att en 
vårdkedja hålls ihop? 
Ehm, det är svår fråga haha. Vi 
brukar väl säga att… Alla får 
bestämma det lite grann i olika 
ärenden faktiskt. Men 
socialsekreterarna har ett stort 
ansvar. Det kan dock se lite 
olika ut. Var ligger 
huvudproblematiken mest? 
Ibland har man fler 
socialsekreterare, men då är en 
väldigt bra fråga, vem som har 
huvudansvaret. Det behöver 
man liksom bestämma (IP2). 

Olika ansvarar 
Var ligger 
huvudproblematiken
? 
Bestämma om 
ansvar 

Samverkan 
med aktören 

Samverkan mellan 
aktörerna och 
ansvaret för 
målgruppen 
 

    


