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Förord 

Först och främst vill vi passa på att rikta ett stort tack till Boel Sjöström som dels väckt 

intresset hos oss författare gällande just placeringar och missbruk. Du har bidragit med 

kloka idéer och tillägnat din tid och engagemang för utförandet av vår studie. Ditt 

engagemang har bidragit till motivation och stöttning när svårigheter dykt upp. Vidare 

vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Emme-Li Vingare som har gett oss kloka 

reflektioner och varit ett stort stöd under hela arbetet. Likaså vill vi tacka de 

medverkande respondenterna i enkätundersökningen och intervjupersonen för deras 

bidrag som gjort vår studie möjlig.   

 

Sist men inte minst har vi varandra att tacka för ett gott samarbete och många kloka 

diskussioner som satt tålamodet hos båda författarna på spel. Detta har lett till en 

värdefull vänskap och en tid vi kommer att minnas. Tack till våra nära och kära för att ni 

peppat och stöttat oss.  
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Abstract 

Title: “Sometimes it is not the abuse itself that is the big problem”: A qualitative 
study about social workers’ experiences of a successful or unsuccessful placement 
within the treatment of addiction.  

Authors:  Cassandra Björklund and Mia Sarajlija 

Tutor: Emme-Li Vingare 

Examinator: Pia Bülow 

 

 

The purpose of the study is to investigate social workers experiences of completed 

placements in addiction care. Furthermore, the social workers’ view on what contributes 

to a successful placement or a failed placement is examined. The study is an in-depth study 

of an ongoing follow-up within Jönköping county. Result of the follow-up shows that the 

majority of the social workers in addiction care are satisfied with placement for adults 

abusing, and at the same time the majority of these placements has been interrupted early. 

Abuse problems are today a high priority health area in Sweden and around the world. 

Abuse problems pose major challenges for the social work, since addiction causes mental 

illness and premature, among other things.  

 

The method underlying this qualitative study are qualitative surveys and an interview. The 

empirical material has been analyzed on the basis of Luhmann’s system theoretical 

perspective. The result presents the themes that have emerged in the analysis, which are 

professional factors, individual factors and collaboration. The factors highlighted in the 

result are individual factors which includes a client’s motivation and comorbidity, as well 

as professional factors that includes latitude and treatment. The result also focuses on the 

importance of collaboration for a completed placement. Collaboration involves an 

individual level that includes the client and the social worker, as well as a collective level 

that includes collaboration between various authorities and operations in addiction care.  

 

The discussion raises various arguments about how the factors and collaboration affect 

each other. The discussion also raises how the work with people with an addiction can be 

seen as complex. That the unclear and divided responsibility between organizations within 

the municipality and the region affects a client with addiction problems is highlighted, 

which also leads to the study’s conclusion. It is difficult to designate a specific crucial part 
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that determines a successful or failed placement according to the social workers.  

According to the social workers, a successful placement is affected by many parts, both by 

the client and by professional factors.  

 

Key words:  Abuse, placement, social worker, collaboration, motivation, comorbidity, 

treatment and latitude.
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Sammanfattning 

Titel: ”Ibland är det inte själva missbruket som är det stora problemet”: En 
kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av en lyckad respektive misslyckad 
placering inom missbruksvården. 

Författare:  Cassandra Björklund och Mia Sarajlija 

Handledare: Emme-Li Vingare 

Examinator: Pia Bülow 

 

 

Studiens syfte är att undersöka socialarbetarnas upplevelser och erfarenheter av 

genomförda placeringar inom missbruksvården. Vidare undersöks socialarbetarnas syn på 

vad som bidrar till en lyckad respektive misslyckad placering. Studien är en fördjupning av 

en pågående uppföljning inom Jönköping län, där det framkommer att majoriteten av 

socialarbetarna inom missbruksvården är nöjda med HVB-placeringar för vuxna 

missbrukare i sin helhet, samtidigt som majoriteten av dessa placeringar avbrutits i förtid. 

Missbruksproblematik är idag ett högt prioriterat hälsoområde i Sverige och runt om i 

värden. Missbruksproblematik medför stora utmaningar för det sociala arbetet då missbruk 

bland annat orsakar psykisk ohälsa och för tidig död.  

 

Metoden som ligger till grund för denna kvalitativa studie är kvalitativa enkäter samt en 

intervju. Det empiriska materialet har analyserats med utgångspunkt i Luhmanns 

systemteoretiska perspektiv. I resultatet presenteras de teman som framkommit i analysen, 

vilket är professionella faktorer, individuella faktorer och samverkan. De individuella 

faktorerna innefattar en klients motivation och samsjuklighet medan de professionella 

faktorerna innefattar socialarbetarens handlingsutrymme och bemötande. Resultatet 

fokuserar även på samverkans betydelse för en genomförd placering. Samverkan involverar 

en individuell nivå, det vill säga klient och berörda parter, och en kollektiv nivå som 

innefattar samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter i arbetet med 

missbruksproblematik.  

 

Diskussionen lyfter olika resonemang om hur faktorerna och samverkan påverkar varandra 

och lyfter hur arbetet med personer som befinner sig i ett missbruk ses som komplext. Att 
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det otydliga och uppdelade ansvaret mellan organisationer inom kommunen och regionen 

idag påverkar en klient med missbruksproblem lyfts fram vilket också leder till studiens 

slutsats. Det är svårt att utse en specifik avgörande del som avgör en lyckad placering 

respektive misslyckad enligt socialarbetarna. En lyckad placering påverkas enligt 

socialarbetarna av många delar, både av klienten själv och av professionella faktorer.  

 

Nyckelord: Missbruk, placering, socialarbetare, samverkan, motivation, samsjuklighet, 

bemötande och handlingsutrymme. 

 

 



 

vi 

Innehållsförteckning 

 

Förord ............................................................................................................................. i 

Abstract ......................................................................................................................... ii 

Sammanfattning .......................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ................................................................................................... vi 

Inledning ....................................................................................................................... 1 

Syfte ............................................................................................................................... 2 
Frågeställningar..................................................................................................................... 3 

Begreppsdefinitioner .................................................................................................... 3 
Missbruk ................................................................................................................................ 3 
Hem för vård eller boende .................................................................................................... 3 
Socialarbetare ........................................................................................................................ 4 

Bakgrund och tidigare forskning ................................................................................ 4 
Missbruksvården i Sverige .................................................................................................... 4 
Klienten i centrum ................................................................................................................. 5 

Motivation ........................................................................................................................................ 5 
Komplexa vårdbehov ...................................................................................................................... 6 

Rollen som socialarbetare ..................................................................................................... 7 
Handlingsutrymme .......................................................................................................................... 7 
Bemötande ....................................................................................................................................... 8 

Välfärdsstatens interaktion ................................................................................................... 8 
Samverkan mellan vårdgivare, organisation och klient ................................................................ 9 

Teoretiska referensramar ............................................................................................. 9 
Systemteori ........................................................................................................................... 10 
Kommunikation som system ............................................................................................... 11 
Luhmanns sociala system .................................................................................................... 11 
Funktionssystem .................................................................................................................. 12 
Systemteori i socialt arbete .................................................................................................. 13 

Metodbeskrivning ....................................................................................................... 13 
Datainsamlingsmetod .......................................................................................................... 13 

Kvalitativa enkäter ......................................................................................................................... 14 
Semistrukturerad intervju ............................................................................................................. 15 

Urval ...................................................................................................................................... 15 
Genomförande ...................................................................................................................... 15 
Analys .................................................................................................................................... 16 
Kvalitetskriterier ................................................................................................................... 18 
Forskningsetiska principer .................................................................................................. 19 

Resultat och analys ..................................................................................................... 20 
Individuella och professionella faktorer ............................................................................. 21 

Individuella faktorer ...................................................................................................................... 21 
Professionella faktorer .................................................................................................................. 26 

Samverkan ............................................................................................................................ 30 

Diskussion ................................................................................................................... 35 
Resultatdiskussion .............................................................................................................. 35 



 

vii 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 39 

Slutsatser ..................................................................................................................... 41 

Litteraturförteckning .................................................................................................. 43 

Bilaga 1 – informationsbrev ....................................................................................... 47 

Bilaga 2 – enkät........................................................................................................... 48 

Bilaga 3 – intervjuguide ............................................................................................. 52 
 



 

1 

Inledning 

Missbruksproblematik lyfts fram som ett högt prioriterat folkhälsoområde runt om i 

världen och utgör en stor utmaning för det sociala arbetet både i Sverige och i andra länder. 

Alkohol konsumeras av hälften av den globala befolkningen och alkoholkonsumtion är en 

stor bidragande faktor till bland annat psykisk ohälsa och för tidig död. År 2012 resulterade 

konsumtion av alkohol i 3,3 miljoner dödsfall runt om i världen (WHO, 2014), medan 

uppskattningsvis 450 000 människor dog år 2015 till följd av ett narkotikamissbruk (WHO, 

u.å.).  

 

Enligt Andersson, Moller och Galea (2012) är Europa den världsdelen med högst 

alkoholkonsumtion, där Central- och Östeuropa ligger i toppen och de nordiska länderna 

längst ner på listan. Andelen människor i Sverige som har en missbruks- eller 

beroendesjukdom till följd av alkoholkonsumtion är 5,9 procent, vilket motsvarar 61 000 

kvinnor och 285 000 män av den svenska befolkningen (CAN, 2014). 

Narkotikaanvändningen i Sverige är sparsamt undersökt efter 1990-talet. Sett över tid 

bedöms narkotikatillgängligheten idag vara större än tidigare och tecken på att 

tillgängligheten kommer att minska inom en snar framtid saknas (Missbruksutredningen, 

2011).  

 

Konsekvenserna av en persons missbruk innefattar såväl fysiska som psykiska skador för 

personen i fråga och dess omgivning. De negativa konsekvenserna av alkohol- och 

narkotikaanvändning kan bland annat innefatta sjukdomar, rattfylla, misshandelsbrott och 

alkoholrelaterat våld. Vidare uppger 15 procent av den svenska befolkningen att de 

påverkats negativt av att personer i dess närhet konsumerat för mycket alkohol. Ytterligare 

10 procent uppger att de påverkats negativt av alkoholkonsumtionen hos en främmande 

person (CAN, 2014). En persons missbruk medför även stora kostnader för samhället och 

de senaste siffrorna från 2008 visar att missbruk av alkohol och narkotika kostade det 

svenska samhället cirka 72,9 miljarder kronor. Kostnaderna innefattade sjukskrivningar, 

för tidig död, arbete inom statliga myndigheter och stödinsatser från socialtjänst och 

sjukvård (Missbruksutredningen, 2011). 

 

Ett viktigt område inom socialt arbete är att förebygga och motverka missbruk. 

Socialtjänsten arbetar utifrån olika grundläggande förutsättningar för att kunna erbjuda den 

enskilde stöd, vård och behandling av god kvalitet. En viktig förutsättning i arbetet med 
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personer som befinner sig i ett missbruk är att socialtjänsten utgår från individens behov 

och ser till att den enskilde är delaktig i planeringen av insats (IVO, 2015). Behandling av 

missbruk förekommer i såväl frivilliga insatser som genom tvångsinsatser. Under år 2016 

minskade antalet som fick frivillig institutionsvård på grund av sitt missbruk medan 

tvångsvården sågs oförändrad jämförelsevis med år 2015 (Socialstyrelsen, 2017).  

 

I uppsatsen belyses socialarbetarnas perspektiv och erfarenheter av den frivilliga 

institutionsvården som bedrivs i Jönköpings län. Uppsatsen är en fördjupning av en 

pågående uppföljning inom länet avseende genomförda placeringar inom 

missbruksvården. Detta då det saknas och efterfrågas kompletterande uppgifter som kan 

bidra till en större förståelse kring hur socialarbetare uppfattar genomförda placeringar. 

Uppgifter som saknas berör socialarbetarnas erfarenheter av genomförda placeringar, där 

det i länets uppföljningsrapport inte framgår vad som bidrar till en lyckad respektive 

misslyckad placering. En sådan förståelse skulle kunna bidra till det utvecklingsarbete som 

ständigt pågår inom länet. Uppföljningen baseras på en webbenkät som socialarbetarna i 

respektive kommun fyller i efter varje avslutad placering av vuxna personer med 

missbruksproblem. I länets uppföljningsrapport gällande HVB-placeringar för vuxna 

missbrukare, framkommer det att majoriteten av socialarbetarna inom missbruksvården är 

nöjda med placeringarna i sin helhet, medan uppgifter om vad socialarbetarna är nöjda 

med saknas. Det framkommer även att majoriteten av placeringarna avbrutits i förtid 

(Sjöström, 2017). Orsaker som uppgavs till avbrutna placeringar är bland annat att klienten 

inte var nöjd och att klienten blivit utskriven på grund av att denne inte följt regler, misskött 

sig, avvikit etc. Andra anledningar till avbrutna placeringar uppges vara att klienten var 

”törstig” och att klienten var fysiskt dålig och i behov av inläggning på sjukhus (Sjöström, 

2017).   

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka socialarbetarnas erfarenheter av genomförda HVB-

placeringar inom missbruksvården och vad som bidrar till en lyckad respektive misslyckad 

placering utifrån socialarbetarnas perspektiv. 
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Frågeställningar 

▪ Vad upplever socialarbetaren påverka huruvida en klient tillgodoses en lyckad 

placering eller inte? 

▪ Vad uppger klienter med missbruksproblematik till socialarbetarna vara av vikt för 

att de ska uppleva sin placering som lyckad? 

Begreppsdefinitioner 

För att underlätta kommande läsning följer nedan beskrivningar av de begrepp som ofta 

förekommer i uppsatsen. Beskrivningarna innehåller dels generella definitioner av 

begreppet men även beskrivningar av hur begreppen används och åsyftas i uppsatsen.  

 

Missbruk 

Begreppet missbruk kan enligt Fahlke (2012) användas på olika sätt och tillges olika 

innebörder beroende på hur och när begreppet används. Begreppet används ofta i det 

allmänna språkbruket och är en vanlig beskrivning av en okontrollerad eller överdriven 

användning av något, som exempelvis alkohol eller narkotika. Termen missbruk kommer 

i uppsatsen att användas som ett samlat begrepp för att beskriva ett dysfunktionellt 

förhållande till alkohol och-/eller narkotika, oavsett omfattning. Begreppet kommer 

således att representera all problematisk användning av alkohol och narkotika, det vill säga 

allt från skadligt bruk till beroende.  

 

Hem för vård eller boende 

Hem för vård eller boende (HVB) bedriver vård och behandling och inriktar sig till flera 

grupper. En av grupperna som HVB kan rikta sig till är vuxna personer med en missbruks- 

eller beroendeproblematik (IVO, 2018). Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

ska verksamheten bedrivas enligt socialtjänstlagen och innehållet i verksamheten ska utgå 

från den enskildes behov och dess individuella förutsättningar. Detta innebär att individens 

vistelse ska utformas på ett sådant sätt att den upplevs som meningsfull för den enskilde 

(ibid).  
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Socialarbetare 

I uppsatsen används begreppet socialarbetare för att benämna den person som arbetar med 

personer som befinner sig i ett missbruk. Socialarbetaren är den person som i uppsatsens 

sammanhang gör bedömningar och fattar beslut om vilken insats klienten ska erhålla.  

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Den svenska missbruksvården är i många avseenden komplex utifrån dess uppdelning 

mellan kommun och region. Att för en klient befinna sig i ett missbruk och att som 

socialarbetare arbeta inom missbruksvården påverkas av en rad olika bakgrundsfaktorer. 

Nedan följer en beskrivning av hur missbruksvården i Sverige ser ut. Därefter vävs 

bakgrundsfaktorer samman med tidigare forskning avseende just dessa bakgrundsfaktorer. 

Detta då tidigare forskning i mångt och mycket saknas, men då befintlig forskning ger en 

ökad förståelse för sådant som kan komma att påverka placeringar av vuxna missbrukare.  

 

Missbruksvården i Sverige 

I Sverige är ansvaret för personer som befinner sig i ett missbruk uppdelat mellan två olika 

huvudmän, socialtjänsten inom kommunen och hälso- och sjukvården inom regionen. 

Både kommunen och regionen ansvarar för att tillhandahålla stöd och hjälp för personer 

som befinner sig i ett missbruk. Regionen ska erbjuda god hälso- och sjukvård och 

medicinskt förebygga och behandla sjukdomar och skador. Kommunen ska arbeta 

förebyggande och motverka missbruk genom att erbjuda stöd till den person som befinner 

sig i ett missbruk (Socialstyrelsen, 2019). Till skillnad från Sverige har andra länder som 

exempelvis Frankrike och Storbritannien en huvudman som har ett övergripande ansvar 

för personer som befinner sig i ett missbruk. Liknande Sverige har andra nordiska länder 

en huvudman med ansvar för medicinsk och psykosocial behandling, och en huvudman 

för sociala stödinsatser (Missbruksutredningen, 2011). Socialutskottet i Sverige föreslår nu 

att vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom ska samlas hos en 

huvudman, ett förslag som nu ligger hos regeringen (Riksdagen, 2019).  

 

Lagstiftning som reglerar missbruk- och beroendevården återfinns i socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Båda lagarna är till sin karaktär 

ramlagar och beskriver ansvaret kommunerna och regionerna har på en övergripande nivå. 

Detta innebär att det i lagen finns utrymme för tolkning, vilket gör att arbetet med missbruk 
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kan variera (SOU 2011:35). Enligt 6 § förvaltningslagen (SFS 2017:900) har myndigheter 

en skyldighet att samverka, inte bara med andra myndigheter utan även med andra 

organisationer och verksamheter som arbetar med personer som befinner sig i ett 

missbruk.  

 

I en utredning utförd av regeringen (SOU 2011:35) framgår det att det otydliga ansvaret 

mellan kommun och region leder till negativa konsekvenser för individen som är i behov 

av hjälp för sitt missbruk. Konsekvenserna innebär att individen inte får rätt insats, att 

insatsen inte ges när behov föreligger eller att individen inte får hjälp över en längre tid 

(ibid). 

 

Klienten i centrum 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av sådant som påverkar arbetet med en person som 

befinner sig i ett missbruk. I följande avsnitt berörs motivation som anses vara avgörande 

för en klients förmåga att tillgodoses en god behandling. Därefter berörs samsjuklighet 

som är en individuell faktor som både kan bidra till att en person hamnar i ett missbruk, 

men även en sådan faktor som uppkommer till följd av en persons missbruk. 

  

Motivation 

I en internationell studie gällande avbrutna placeringar och behandlingar uppgavs endast 

21 procent av personer som befann sig i ett missbruk ha fått någon hjälp inom de senaste 

12 månaderna (Hoseinie et al., 2017). I samma studie presenteras olika anledningar till 

varför en klient valde att avsluta sin behandling. Framträdande anledningar var att klienten 

saknade motivation, att klienten hade en rädsla för förändring och att klienten befann sig i 

konflikt med andra och även med sig själv. Nämnvärt är att 25 procent av klienterna i 

studien endast medverkat vid ett enda besök tillsammans med en socialarbetare. Utifrån 

detta besök gjorde socialarbetaren sin bedömning vilket enligt studien kan ha påverkat 

klientens förmåga att ta till sig behandlingen eller ens påbörja den (Hoseinie et al., 2017). 

Resultatet av studien visar att motivation ansågs vara en avgörande faktor för att avbryta 

en behandling eller avstå behandling helt och hållet. Enligt Hoseinie et al. (2017) är 

behandling en lång process som kräver många förändringar hos individen, vilket ställer 

höga krav på den enskildes motivation. Av klienterna som medverkade i studien avslutade 

50 procent av dem sin behandling på grund av att de inte ville förändra sin situation. 
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Ytterligare 33 procent av de som medverkade i studien uppgav att de avbrutit sin placering 

på grund av bristande motivation till att fullfölja behandlingen (ibid).  

 

I sin lärobok beskriver Revstedt (2014) motivation som en strävan efter ett självförverkligat 

och meningsfullt liv för individen. Motivation kan i behandlingssammanhang innebära att 

individen själv söker hjälp för sitt problem. Detta då klienten tar ansvar för sig själv och 

sitt liv. Motivation kan beskrivas ur flera perspektiv och tillges olika uppfattningar. Ett 

perspektiv som Revstedt (2014) lyfter är att motivation i grunden bildas av människans 

medfödda positiva synsätt. Att en person blir omotiverad är istället något som konstrueras 

i det sociala samspelet mellan individen och dess miljö. I detta perspektiv lyfts bland annat 

att människan motiveras av att den i sin natur är målinriktad. Att vara målinriktad beskrivs 

enkelt genom att individen har ett mål och något att sträva efter i tillvaron (ibid). Att arbeta 

med omotiverade klienter är enligt Billinger (2009) vanligt förekommande inom 

missbruksvården. Det är dessutom en självklarhet att en klient behöver vara motiverad för 

att uppnå eller påbörja en förändring. Däremot kan motivationen skilja sig beroende på 

vad för insats som klienten erbjuds. En klient kan vara omotiverad att genomgå en 

långtidsbehandling på institution men vara motiverad till att exempelvis genomgå en 

behandling på hemmaplan (Billinger, 2009).   

 

Komplexa vårdbehov 

I en mångbesökarkartläggning inom sex län i Sverige kartlades 70 autentiska ärenden inom 

missbruksvården (Bringlöv, 2016). Av de 70 ärenden som kartlades i undersökningen hade 

samtliga klienter flera samtidiga problem, som exempelvis missbruk och psykisk störning. 

En stor andel av klienterna i undersökningen uppfyllde flera kriterier för komplexa 

vårdbehov. Studien påvisar att individer inte får hjälp med sina grundläggande problem, 

såsom psykisk ohälsa, arbete och boende. Istället läggs fokus på att klienten ska bli nykter 

och där behandling och insatser skjuts upp i väntan på detta. Sammanfattningsvis lyfter 

studien att komplexa problem hos individen inte hanteras och att de insatser som erbjuds 

istället fokuserar på kortvariga lösningar för individen (ibid).   

 
För att behandling ska kunna ske utifrån ett helhetsperspektiv är det viktigt att undersöka 

och inkludera klientens alla problemområden, då dessa integrerar med varandra (Bringlöv, 

2016). Klientens olika problemområden kan sammanfattas som ett komplext vårdbehov 

eller genom begreppet samsjuklighet, och är av vikt att undersöka vidare. Några vanliga 
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samsjuklighetstillstånd är trauma, annan psykisk störning, ADHD, kriminalitet och 

prostitution. Att dessa tillstånd samspelar med missbruket kan visa sig genom att 

missbruket i sig resulterat i psykisk störning som exempelvis drogutlösta psykoser. 

Missbruket kan även leda till kriminalitet och prostitution då klienten söker olika sätt för 

att få pengar till droger och alkohol (ibid). Samsjuklighet kan sammanfattningsvis vara såväl 

tillstånd som orsakar ett missbruk likaväl som tillstånd som uppstår av ett missbruk. 

Behandlingar som bortser från något utav klientens problemområden riskerar därför att 

bli försvagade (Sandström, 2019).  

 

En viktig del av behandlingen är att förstå sambandet mellan missbruket och 

bakomliggande samsjuklighet. Många personer som befinner sig i ett missbruk anser själva 

att missbruket inte är orsakat av något, vilket resulterar i att de inte alltid ser nyttan av 

behandlingen de erhålls. Det är först när socialarbetare, behandlare samt klient blir 

medvetna om orsakerna bakom missbruket som ett förändringsarbete kan möjliggöras 

(Sandström, 2019).  

 

Rollen som socialarbetare 

Handlingsutrymme 

I en nationell forskning gällande socialarbetarnas handlingsutrymme framkommer det att 

deras handlingsutrymme medför att de själva fattar beslut om rätt hjälp och omfattning av 

hjälp. Det framkommer även att lagar och riktlinjer är faktorer som styr beslutsfattandet 

och därmed även deras handlingsutrymme. Vidare visar forskningen att det finns tydliga 

krav från den politiska nivån som fattar beslut om ekonomi, besparingar och 

resursfördelning. Socialarbetarna uppges därför tvingas prioritera sitt arbete och den 

turordning de ska hjälpa sina klienter i. De uppges även sakna resurser för att utföra sitt 

arbete, vilket även det bidrar till att de tvingas prioritera (Wörlén, 2010).  

 
Socialarbetarrollen innebär enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2010) en direkt 

kontakt med den människa som söker hjälp. I dessa direktkontakter beskrivs 

socialarbetaren representera en myndighet i mötet med en hjälpsökande människa. 

Socialarbetarens roll innefattar ett dilemma där den yrkesverksamma å ena sidan möter en 

människa, men å andra sidan begränsas av sitt handlingsutrymme som styrs av 

organisationens ramar (ibid).  
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Sammanfattningsvis innefattar rollen som socialarbetare till stor del att utföra handlingar, 

det vill säga att göra något. Att handla kan innebära en rad olika saker som exempelvis att 

prata, att ta en kontakt, att fatta beslut samt att samordna behandlingsprogram. Svensson 

et al. (2010) beskriver att det ibland är viktigt att göra något och att det i andra situationer 

är viktigt att det man gör faktiskt leder till ett önskat utfall.  

 

Bemötande 

Det professionella bemötandet mellan den professionella och klienten ter sig annorlunda 

än det bemötande som förekommer i vardagliga sammanhang. Relationen mellan den 

professionella och klienten utgår ofta från att den enskilde sökt hjälp av en person som 

arbetar inom ramarna för en organisation (Hydén, 2001).  Det är därför av vikt att den 

professionella aktivt arbetar för att bemöta klienten och inte endast möta denne. I en av 

socialstyrelsens initierade studier framgår det att bemötandeproblem uppstår när 

socialarbetare brister i att kommunicera och redovisa för sitt handlande. Denna brist gör 

att klienten inte får förståelse för den professionellas handlande. Som en konsekvens av att 

klienten inte får en förståelse för den professionellas resonemang och agerande, kommer 

klienten att uppleva sin sociala status som ifrågasatt och därmed uppleva brist på respekt 

(ibid).  

 

Välfärdsstatens interaktion 

Stöd och vård inom missbruk- och beroendeområdet ska ges med god kvalité och med 

respekt för varje individs enskilda behov. Samtidigt ska hjälpen vara jämlik, jämställd och 

lättillgänglig. Utmaningar för ett framgångsrikt arbete med missbruk är samverkan mellan 

de olika huvudmännen såsom region och kommun (Arnsvik, 2015).  

 

Under 2016 har IVO genomfört en granskning av socialtjänsten, hälso- och sjukvården 

samt HVB-hem, med fokus på missbruk och beroendeproblematik (IVO, 2017). I 

granskningen framkommer det att det finns brister i samverkan mellan olika verksamheter, 

kommuner och regioner. Resultatet av granskningen påvisar att det behövs en tydligare 

ansvarsfördelning inom missbruk- och beroendevården. Samverkan inom socialtjänsten 

uppges överlag fungera väl. Samtidigt uppger IVO (2017) att brister i samverkan finns, 

främst gällande personer med fler diagnoser. I granskningen framkommer det bland annat 

att personal på HVB-hem uppfattar att personer med ett missbruk riskerar att inte få någon 
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hjälp vid utslussning då individen kan tillhöra olika enheter inom socialtjänsten och att 

ingen av dessa anses ha huvudansvaret (ibid). 

 

Samverkan mellan vårdgivare, organisation och klient 

Alborn (2012) beskriver samverkan mellan en organisation och en klient utifrån två olika 

nivåer:  

 

1. Individuell nivå – där individen kan påverka sin situation och sin hjälp och stöd. 

Att till exempel arbeta med en vårdplan tillsammans med klienten kan ge 

förutsättningar för ökad delaktigt och meningsfullhet för klienten. 

2. Kollektiv nivå – där samverkan mer handlar på verksamhetsnivå och rör till 

exempel frågor om omfattning och innehåll i olika insatser. Detta handlar därför 

mer om målgrupp och inte individen. Här kan individen påverka, men indirekt 

genom att utrycka sig om ändringar i lagstiftning, eller utveckling i organisationer 

(ibid). 

 

Samverkan mellan vårdgivare och en myndighetsorganisation sker när det finns en 

gemensam uppgift med ett gemensamt mål för de inblandade parterna. Alborn (2012) 

uppger att vården idag har blivit mer uppdelad och formaliserad vilket har lett till en 

effektivare vård. Men den uppdelade vården har även bidragit till att helhetssynen över 

vårdprocessen försvunnit. Uppdelningen mellan de olika instanserna bidrar till att 

samverkan blir allt viktigare då en god samverkan kan leda till kvalitetsförbättringar vad 

gäller stöd, behandling och vård men också ekonomiska resurser. Uppdelningen av 

vårdprocessen innebär också konsekvenser för de berörda parterna. Bland annat är en 

uppdelning ofta otydligt strukturerad vilket gör den mer tidskrävande och resurskrävande.  

 

Teoretiska referensramar 

I studien används systemteori som utgångspunkt för att förstå resultatet. Systemteori är ett 

begrepp som innefattar en rad vitt skilda teorier, såsom generell systemteori och Luhmanns 

systemteoretiska perspektiv. Gemensamt för teorierna är att de utgår från system med ett 

fokus på helheten och dess innefattande delar. Studiens teoretiska utgångspunkt ligger 

främst i Luhmanns perspektiv om sociala system. Detta då socialarbetare främst riktar ett 

fokus mot individens hela sammanhang, genom att involvera individens omgivande miljö 
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och sociala faktorer. Teoriavsnittet inleds med en introduktion till systemteori i allmänhet, 

för att sedan fokusera på Luhmanns kommunikativa system och funktionssystem. 

Teoriavsnittet avslutas med vilken nytta systemteorin bidrar med i det sociala arbetet och 

vilka utmaningar socialt arbete ställs inför utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 

 

Systemteori 

Grundstenen i teorierna är ”system” vars definitioner och beskrivningar varierar beroende 

på vilken systemteori som åsyftas (Schjødt & Egeland, 1994). I en klassisk definition av ett 

system anses helheten vara viktig att studera. Helheten kan förstås som delarnas interaktion 

med varandra. Enligt Schjødt och Egeland (1994) kan system avgränsas på en rad olika vis, 

beroende på vilken enhet som fokus ligger på. Ett system kan exempelvis röra sig om en 

atom, en människa eller en hel kultur likaväl som ett system kan vara en personalgrupp 

eller en organisation (ibid).  

 

Enligt Schjødt och Egeland (1994) består varje system även av subsystem. Subsystem 

skiljer sig åt genom att interaktionen mellan enheterna skiljer sig från interaktionen mellan 

enheterna i ett andra subsystem. Exempelvis är en familj ett system som innehåller 

subsystemen makarna, barnen och föräldrarna. Även om en person ingår i flera subsystem 

så skiljer sig uppgifterna åt. Kvinnan i en familj kan exempelvis vara en maka med roll som 

”käresta” samtidigt som kvinnan är en mamma med en föräldraroll (ibid). För att förstå ett 

system är det nödvändigt att växla mellan systemet som helhet och systemets delar. Det 

går varken att säga att systemet eller delarna är det primära då ett system utgör ramarna för 

en människas beteende, samtidigt som individen i sin roll är en självständig medlem i ett 

system och därmed även sätter premisser för systemet (Schjødt & Egeland, 1994).  

 

Schjødt och Egeland (1994) lyfter vikten av att inte studera ett system som en isolerad del 

då systemet är en del av en större helhet. Ett system kan nämligen vara en av flertal 

komponenter i ett så kallat suprasystem. Det stora sammanhanget, det vill säga helheten 

kan med andra ord bestå av flera system som på olika vis har gemensamma faktorer. I 

mötet med en individ är det därför viktigt att känna till vilket sammanhang som individen 

opererar i för att förstå individens funktion i ett system. I arbetet med en individ med ett 

missbruksproblem blir det därför viktigt att fokusera på fler delar, såsom individens familj, 

individens missbrukarmiljö och andra omgivande faktorer (ibid).   
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Kommunikation som system 

Michailakis och Schirmer (2017) beskriver det psykiska systemet som det som sker i en 

individs hjärna, det vill säga individens tankar, känslor och förnimmelser såsom glädje, 

ångest och idéer. De psykiska, de biologiska och de sociala systemen ses som ”operativa 

slutenheter”, vilket innebär systemen genom operationer upprätthåller gränser till 

omvärlden. Detta innebär att systemet avgränsar sig från sin omvärld och omvärldens 

inflytande. På så sätt kan inte omvärlden gripa in i systemet. I vardagligt tal innebär detta 

att vi inte kan veta vad en annan individ tänker eller känner, då kommunikation är 

utgångspunkten för att möjliggöra en förståelse för en annan individs tankar och känslor 

(ibid).  

 

Luhmanns sociala system 

Luhmann riktade främst ett fokus mot det sociala systemet som han delar in i tre delar: 

interaktionssystem, organisationssystem och samhällssystem (Moe, 1995). Utmärkande för 

interaktionssystemet är att det präglas av en personlig närvaro, exempelvis av en 

socialarbetare och en klient. Vidare kan innehållet i interaktionen vara identifierbart 

samtidigt som nyanserna av interaktionen är hårfina. Likaväl är systemets gränser flytande 

utifrån att struktur för tid och tema för interaktionen avgränsas. I interaktionen är det 

vanligt att det finns en gemensam bild av vad interaktionen rör sig kring, samtidigt som 

medlemskapet i interaktionen är diffust. Organisationssystemet kan istället jämföras med 

formella organisationer, såsom socialtjänsten. Detta utifrån dess utmärkande formella 

regler, ramar och bestämning av uppgifter. Organisationssystem verkar genom beslut om 

exempelvis kommunikation och medlemskap och genom organisationens tydliga struktur 

avgränsas personliga motiv från organisationens mål (ibid).  

 

Enligt Luhmanns systemteori är det genom kommunikation som sociala system får liv. 

Luhmann menar att systemens mening består av kommunikation och att systemen genom 

kommunikation vidmakthålls och utvecklas (Moe, 1995). Enligt Luhmann är därför varje 

socialt system ett slutet system, då det styr sig självt. Samtidigt menar Luhmann på att varje 

socialt system behöver vara öppet för information och impulser utifrån för att kunna 

utvecklas. Det är sådan information och impulser som förorsakar förändring i systemet, 

om systemet själv upplever dem som viktiga. Det är således systemet självt som kan 

förorsaka sin egen förändring (ibid). Vidare talar Moe (1995) för svårigheten i att försöka 
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gripa in och förändra ett socialt system, då förändringen behöver komma inifrån systemet. 

Samtidigt är det svårt att genomföra en förändring inifrån systemet, då systemets verklighet 

är dess egna betraktelsesätt (ibid). För att få en bild av hur en socialarbetares och en klients 

förändringsarbete kan förstås, är de kommunikativa systemen av relevans i studien.   

 

Funktionssystem 

Funktionell differentiering ger enligt systemteorin möjligheter till att hantera samhälleliga 

problem. Detta genom olika funktionssystem som var och ett av dem är specialiserat inom 

ett visst område och kan på så sätt hantera problem som bristande resurser och 

beslutsfattande för stora populationer etc. I uppsatsen är funktionell differentiering ett 

centralt begrepp då missbruksvårdens olika verksamheter såsom beroendevård, socialtjänst 

och behandlingshem kan ses som system med enskilda funktioner för individen. Ett 

funktionellt differentierat samhälle har inga sociala system som styr över ett annat och det 

finns således ingen hierarkisk ordning mellan de olika systemen (Michailakis & Schirmer, 

2017).  

  

Syftet med funktionell differentiering är att olika system inriktar sig på olika funktioner 

som behöver uppfyllas (Moe, 1995). Några viktiga funktionssystem är det ekonomiska 

systemet, det politiska systemet och samhällets hjälpsystem. Det ekonomiska systemet 

behandlar resurser och en fördelning av resurser som syftar till att vara effektiv medan det 

politiska systemet fattar beslut om sådant som kan binda en hel population, såsom 

lagstiftning. Samhällets hjälpsystem som fokus kommer att ligga på, behandlar frågor om 

inkludering och exkludering (Michailakis & Schrimer, 2017). Hjälp som erbjuds från detta 

system skiljer sig från vardaglig hjälp och välgörenhet då det finns fastställda kriterier för 

den hjälp som ska ges. En följd av en funktionell differentiering är exkludering, där 

hjälpsystemets funktion syftar till att motverka denna följd av social exkludering. Vidare är 

systemets uppgift att ”rätta till” människor som av olika anledningar hamnat utanför 

funktionssystemens förväntningar. Samhällets hjälpsystem kan uppfattas vara beroende av 

de ekonomiska och politiska systemen då hjälpsystemet styrs av ekonomisk 

resursfördelning och politiska beslutade lagar (ibid).  
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Systemteori i socialt arbete 

Systemteorins nytta inom socialt arbete är framförallt dess inkludering av såväl sociala 

faktorer som psykologiska och genom dessa skapa en balans mellan individens två 

viktigaste delar (Payne, 2015). Till skillnad från andra praktiker införlivar socialarbetare 

individer i dess hela sammanhang såsom dess familj och sociala omgivning. Socialarbetare 

försöker genom ett systemteoretiskt arbete att betona den enskildes kopplingar till andra 

individer och grupper i dess omgivning (ibid). 

 

Det sociala arbetet med dess systemidéer rymmer även en del utmaningar för 

socialarbetaren. En utmaning är att socialarbetarna behöver vara försiktiga med att tro att 

deras uppgift är att få individen att anpassa sig efter andras förväntningar och krav. En 

fråga som socialarbetaren ställs inför i arbetet med personer som befinner sig i ett missbruk 

är huruvida den verkliga situationen är skälig och rättvis, och huruvida situationen eller 

klienten ska förändras, eller dem båda. Socialarbetaren behöver vidare fundera kring om 

den totala anpassningen är möjlig och önskvärd för klienten i fråga (Payne, 2015).   

 

Metodbeskrivning 

Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ forskningsansats där insamling av material har skett 

genom kvalitativa webbenkäter och en kvalitativ intervju. Urvalet har begränsats till 

socialarbetare inom missbruksområdet i samtliga kommuner inom Jönköpings län. Nedan 

följer en fördjupad beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt samt de etiska 

överväganden som tagits i beaktning under arbetets gång.   

 

Datainsamlingsmetod 

Uppsatsens syfte är att få fram socialarbetarnas egna erfarenheter av placeringar av vuxna 

personer som befinner sig i ett missbruk. För att uppnå syftet med uppsatsen ansågs en 

kvalitativ metod som lämplig då en sådan belyser attityder och idéer som anses förorsaka 

deras handlingar och beslutsfattande, och kan därmed ge en djupare förståelse av det som 

undersöks (Bryman, 2018). Datainsamlingsmetoden och analysen har ett hermeneutiskt 

synsätt som utgångspunkt, något som används för att tolka eller förstå texter. 

Hermeneutikens grundidé är att forskaren som analyserar texten har som syfte att få fram 

textens innebörd utifrån upphovsmannens perspektiv. Vidare utgår uppsatsen från ett 

induktivt förhållningssätt, vilket innebär att koppla samman resultatet med befintligt 
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teoriförråd och andra forskningsresultat inom det studerade området (ibid). Materialet för 

studien har därför samlats in med hjälp av kvalitativa webbenkäter och en semistrukturerad 

intervju som sedan behandlats på liknande sätt, i form av en innehållsanalys.  

 

Kvalitativa enkäter 

Webbenkäter anses som en lämplig metod i undersökningar som riktar sig till avgränsade 

populationer, såsom socialarbetare på arbetsplatser i Jönköpings län med kända e-

postadresser (Wenemark, 2017). En webbenkät ger respondenterna möjlighet till att snabbt 

och smidigt gå in och besvara frågor, vilket ansågs som lämpligt utifrån socialarbetarnas 

höga arbetsbelastning och deras brist på tid. En enkät har använts i undersökningen för att 

ge socialarbetarna möjlighet att själva bestämma när och hur de fyller i enkäten. En enkät 

med öppna frågor har valts för att få möjlighet till att ta del av respondenternas tankesätt 

och värderingar, något som undersökningen syftar till (ibid). Fördelen med öppna frågor i 

enkäten är att respondenten svarar med egna ord, vilket innebär en stor frihet men även 

krav på att kunna formulera sig (Kylén, 2004). Vidare har valet av en kvalitativ enkät 

grundat sig i att öka förståelsen av den empiriska data och de siffror som framkommit i 

tidigare forskning.  

 

De fördelar som finns att finna med enkät som forskningsinstrument är att de är enklare 

och snabbare att administrera än vad intervjuer är. Enkäter kan inte heller medföra en 

intervjuareffekt, vilket innebär att svaren i enkäterna enklare kan motsvara personens sanna 

tankar och idéer (Bryman, 2018). En nämnvärd nackdel med det valda 

forskningsinstrumentet är att enkäter innebär att uppföljnings- och sonderingsfrågor inte 

kan ställas till respondenterna. Enkäter förhindrar därmed att fördjupade svar 

framkommer i de öppna frågor som ställs (ibid).   

 

Enkäter och intervjuer har en del gemensamma faktorer, men skiljer sig även åt i vissa 

avseenden. En tydlig skillnad mellan de två forskningsinstrumenten är att det vid en enkät 

inte finns en intervjuare närvarande för att ställa följdfrågor. I en enkät är dessutom risken 

för att respondenterna tröttnar på frågorna större, framförallt om frågorna inte engagerar 

respondenterna (Bryman, 2018). 
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Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren har specifika teman och 

utifrån dessa ställer frågor till intervjupersonen. Intervjupersonen har i en semistrukturerad 

intervju en större frihet att själv formulera sina svar. Till skillnad från en enkät kan även 

frågor som från början inte ingick i intervjuguiden ställas, det vill säga uppföljnings- och 

sonderingsfrågor (Bryman, 2018). Ytterligare en fördel med en semistrukturerad intervju i 

jämförelse med en enkät är att en tolkning av hur något sägs kan göras, och inte endas 

meningen i det som sägs eller skrivs. På sådant sätt kan tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk utgöra en del i tolkningen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Urval 

Populationen för undersökningen har valts ut med hjälp av ett målinriktat urval som är av 

strategisk karaktär då respondenterna valts ut utifrån deras relevans för syftet med 

undersökningen (Bryman, 2018). Urvalet utgörs av personer som arbetar som 

socialarbetare inom missbruksvården i Jönköpings län. Då enkäten riktar sig till alla 

socialarbetare inom missbruksvården i Jönköpings län varierar erfarenheten på 

respondenterna. Då tidigare uppföljning inom Jönköpings län haft respondenter från alla 

kommuner, ansågs det passande även för vår studie för att få en så stor variation som 

möjligt gällande respondenter och för att på så sätt erhålla kompletterande information 

från tidigare uppföljning. Målet med urvalsstorleken var att få in 25 enkätsvar från 

socialarbetare i Jönköping län. Även val av intervjupersonen har skett med hjälp av ett 

målinriktat urval. Detta då intervjupersonen har lång erfarenhet inom missbruksvården och 

ansågs därför vara lämplig för att uppnå syftet med studien.  

 

Genomförande 

Grundtanken med uppsatsen var från början att genomföra vår undersökning med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer. Efter att ha samtalat med enhetschefer i Jönköpings län 

framkom det information om att arbetsbelastningen inom länet var hög och att tid för 

intervjuer därför kunde vara svårt för socialarbetarna att avsätta. På grund av begränsad tid 

för undersökningen fanns det inte möjlighet att invänta en lugnare period för 

socialarbetarna inom länet. Under samma informationsmöte fattades ett beslut om att 

dessa chefer skulle utgöra distributionskanal för enkäten till socialarbetarna. Efter samtal 

med handledare beslutades att en enkät med öppna frågor istället skulle genomföras på 
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grund av socialarbetarnas tidsbrist. Detta för att behålla en kvalitativ forskningsansats och 

uppnå samma syfte med undersökningen. Därav påbörjades utformningen av en kvalitativ 

enkät (se bilaga 2) innehållande öppna frågor. Frågorna syftade till att vara kompletterande 

utifrån de uppgifter som framkommit i tidigare uppföljning. Den färdigställda enkäten 

skickades därefter tillsammans med bifogat informationsbrev (se bilaga 1) till en person 

med tillgång till alla chefers kontaktuppgifter inom länet. Denna person vidarebefordrade 

sedan enkät och informationsbrev till cheferna, som i sin tur hade ansvar för att enkäten 

skulle nå ut till socialarbetarna.  

 

Enkäten fanns tillgänglig för socialarbetarna under två veckors tid. Under svarstiden för 

enkäten skickades två påminnelser ut till cheferna, som ansvarade för att vidarebefordra 

detta till socialarbetarna. Tanken var att från början endast skicka ut en påminnelse till 

socialarbetarna, men eftersom antalet svar var få efter en vecka ansågs det lämpligt att 

skicka ytterligare en påminnelse. Efter två veckor och två påminnelser avslutades enkäten 

med färre svar än väntat. Då denna kvalitativa studiens syfte är att få fram socialarbetares 

erfarenheter av genomförda placeringar lade författarna ingen större vikt vid det låga 

antalet enkäter som kom in. Dock ansågs en kompletterande intervju kunna bekräfta och 

fördjupa svaren från de 13 inkomna enkäterna varför en intervjumanual för 

kompletterande intervju tog vid. Intervjuguiden (se bilaga 3) byggde på enkätfrågorna till 

socialarbetarna. I början av intervjun erhölls samtycke från intervjupersonen varav 

författarna redogjorde för de etiska principer som berör en intervju, samt information om 

intervjuns tillvägagångssätt och ramar för intervjun.  

 

Analys 

Uppsatsens insamlade material har analyserats med hjälp av en innehållsanalys, vilket enligt 

Bryman (2018) är en av de vanligaste analysmetoderna när det gäller kvalitativ analys av 

texter eller dokument. En innehållsanalys kännetecknas av ett sökande efter 

bakomliggande teman i den text som analyseras (ibid). En innehållsanalys har använts vid 

analys av både webbenkäterna och intervjun. 

 

Analys av enkäterna påbörjades efter att några få svar inkommit från respondenterna. Detta 

för att bli bekanta med analysmetoden och det insamlade materialet och på så sätt bidra till 

det teoretiska urvalet. Alla svar från respondenterna lästes initialt igenom noggrant utan att 

anteckningar fördes. Därefter lästes materialet igenom igen med kontinuerliga noteringar 
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om eventuella nyckelord och teman. Denna process kallas för kodning vilket enligt Bryman 

(2018) handlar om att generera ett index över teman som framkommit för att göra en 

tolkning av dessa och koppla till teoretiska referensramar. Därefter granskades koderna på 

nytt för att identifiera liknande fraser eller ord som beskriver samma företeelse. Dessa 

fraser och ord undersöktes sedan vidare i relation till befintlig litteratur. Innehållsanalysen 

genomfördes tillsammans av båda författarna och efter att gemensamt ha läst igenom 

koderna började författarna se ett mönster, där liknande koder bildade underteman. 

Liknande underteman bildade slutligen huvudteman som i sin tur blev det centrala i 

uppsatsen. De huvudteman som identifierades i analysprocessen var: Individuella faktorer, 

Professionella faktorer och Samverkan.  

 

Enkät Fråga Mening Koncentrera
d mening 

Tolknin
g 

Kod Undertem
a 

Huvudtema 

7 Vad 
innebär 
en lyckad 
placering 
enligt 
dig? 

Att klienten 
vet hur de 
ska göra 
även om de 
inte har lika 
mycket 
uppbacknin
g för att 
fortsätta 
vara nyktra, 
drogfri 
samt kan 
fortsätta 
utveckla 
dessa 
förmågor 
av egen 
kraft 
 

Klienten vet 
hur de ska 
göra även 
utan lika 
mycket 
uppbackning 
för att vara 
nyktra, 
drogfria och 
kan utveckla 
förmågor av 
egen kraft 

Kliente
n har 
utveckla
t 
förmågo
r att 
fortsätta 
sitt 
arbete 
med att 
vara 
drogfri/
nykter 
på 
egenhan
d 

1. Verktyg 
från 
behandlin
gshem 
 
2. 
Klientens 
egen 
förmåga 

 
Individuel
l 
samverka
n 
 
Kollektiv 
samverka
n 

 
Samverkan 

 

Figur 1. Kodning och analys av webbenkät i Excel.   

 

Analys av intervjun genomfördes på ett liknande sätt som webbenkäterna. Till skillnad från 

enkäterna behövdes intervjun transkriberas innan innehållet kunde behandlas. 

Transkribering och analys genomfördes av båda författarna, med undantag för tolkningen. 

Tolkningen skedde initialt var för sig för att sedan diskuteras och komma fram till en 

gemensam tolkning. Då intervjun var en komplettering av enkäterna identifierades samma 

huvudteman som i analys av enkäterna.  
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Interv
ju 

Fråga Mening Koncentrera
d mening 

Tolkning Kod Undertem
a 

Huvudte
ma 

 
1 

Vilka 
utmaninga
r har du 
identifiera
t inom 
missbruks
vården i 
stort? 

En 
annan 
utmanin
g är 
också att 
skapa 
utrymme 
för det 
här med 
motivati
onsarbet
e redan 
hos 
handlägg
aren, att 
skapa det 
här 
utrymme
t. Och, 
jag 
tänker 
att det 
finns så 
många 
duktiga 
handlägg
are som 
verkligen 
vill men 
inte kan 
få den 
möjlighe
ten. Det 
är tufft. 

En annan 
utmaning är 
att skapa 
utrymme för 
motivationsa
rbete hos 
handläggaren
. Det finns 
många 
duktiga 
handläggare 
som vill men 
inte får den 
möjligheten. 
Det är tufft. 

Det är 
tufft för 
socialarb
etaren att 
få tid till 
att jobba 
motivera
nde med 
klienten, 
även fast 
de vill.  

1. 
Begränsat 
utrymme 
 
2. 
Motivation
sarbete 

 
Handlings
utrymme 
 
 

 
Professio
nella 
faktorer 

 

Figur 2. Kodning och analys av intervju i Excel.  

 

Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning har kvalitetsbegreppen reliabilitet och validitet diskuterats 

gällande hur pass relevanta dessa är inom den kvalitativa grenen (Bryman, 2018). En 

ståndpunkt berör föreslagna kriterier som nödvändigtvis kan användas inom kvalitativ 

forskning, tillförlitlighet och äkthet, varav vikt läggs på tillförlitlighet som anses vara det mest 
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grundläggande kvalitetskriteriet.  Ett utav fyra delkriterier inom tillförlitlighet berör 

studiens pålitlighet som innefattar en fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla 

faser (ibid). Detta kvalitetskriterium har under studiens gång beaktats genom att författarna 

genomförligt följt läsaren igenom studiens genomförande på ett så ingående sätt som 

möjligt, exempelvis genom att redovisa för urval, bilagor, beslut rörande analys och så 

vidare. Vidare har en handledare granskat arbetet genomgående under studiens gång och 

bidragit med synpunkter som kunnat stärka studiens pålitlighet.  

 

Ett annat delkriterium inom tillförlitlighet handlar om studiens trovärdighet som enligt 

Bryman (2018) handlar om att studien genomförts i enlighet med de regler som finns och 

att resultat återges till deltagarna vars verklighet studerats, för att på så sätt säkerställa att 

forskaren uppfattat deras verklighet rätt. Utifrån studiens begränsade tidsaspekt har 

deltagarna i studien inte kunnat få ta del av studiens resultat innan studien färdigställdes. 

Författarna av studien har varit medvetna om detta och försökt hantera kvalitetskriteriet 

genom att låta intervjupersonen utveckla och förtydliga sina svar under intervjun medan 

enkätrespondenterna inte haft samma möjlighet.  

 

Delkriteriet överförbarhet innebär enligt Bryman (2018) att redovisa en fyllig beskrivelse av 

det studerade för att ge läsarna möjlighet att bedöma hur pass överförbara resultaten är till 

en annan miljö. Författarna har således försökt ge en tät beskrivning av det studerade som 

möjligt, för att öppna upp möjligheten för läsaren att själv avgöra hur pass överförbart 

resultatet är. Ett sista delkriterium inom tillförlitlighet är möjligheten att styrka och konfirmera 

och handlar om används utifrån det faktum att det inom kvalitativ forskning inte går att 

uppnå en objektivitet. Istället behöver författare säkerställa att hen inte låtit personliga 

värderingar eller teoretiska val påverka studien (Bryman, 2018). Med hjälp av citat i 

samband med att resultat presenteras har författarna till studien försökt säkerställa detta 

kriterium. Författarna har dessutom haft en kontinuerlig diskussion under arbetets gång 

gällande personliga känslor och tankar som kan ha kunnat påverka studiens resultat.  

 

Forskningsetiska principer 

Bryman (2018) betonar vikten av de fyra etiska principerna inom forskning. De fyra etiska 

principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan framgår en beskrivning av hur uppsatsen tar hänsyn till de fyra 

principerna samt vilka etiska avväganden som gjorts inför uppsatsen.   
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Rekrytering av enkätrespondenter för enkäten har skett med hjälp av en erfaren person 

inom området samt chefer inom missbruksområdet i Jönköping län. Enkätrespondenterna 

har inför undersökningen fått skriftlig information gällande undersökningens syfte samt 

vilka moment som ingår i undersökning. I informationsbrevet framgår att 

enkätrespondenternas deltagande är frivilligt och att de kan välja att avsluta sitt deltagande 

utan att ange anledning om de så önskar. Enkätrespondenterna ges även möjlighet att ta 

del av resultatet efter avslutad studie, vilket bidrar till en tillförlitlighet och transparens av 

studien. Likväl har intervjupersonen fått ta del av informationsbrevet samt fått muntlig 

information om deltagande och syfte med studien. Att informera deltagarna om 

undersökningens syfte samt att deras medverkan är frivillig innebär att både 

informationskravet och samtyckeskravet tagits i beaktning (Bryman, 2018).   

 

Konfidentialitetskravet handlar enligt Bryman (2018) om att uppgifter om deltagande 

personer ska behandlas med försiktighet och deras personuppgifter ska förvaras 

oåtkomligt från oberörda personer. Med hänvisning till uppsatsen anses detta krav vara 

uppfyllt då information endast har samlats in av delaktiga personer i studien och då dessa 

uppgifter endast har behandlats av de två som ansvarar för uppsatsen, för att sedan raderas 

efter att uppsatsen färdigställts. Då respondenterna för enkäten inte behövt ange 

personuppgifter och då deras chefer ansvarat för att vidarebefordra enkäten, är 

respondenternas anonymitet på så sätt skyddad. Material från intervjun har förvarats 

otillgängligt för obehöriga och intervjupersonens namn och yrkestitel har avidentifierats, 

vilket tillgodoser en anonymitet även för intervjupersonen gentemot läsarna.  

 

Den sista etiska principen är nyttjandekravet och handlar enligt Bryman (2018) om att 

uppgifter som samlats in endast får användas för studiens ändamål. Då uppgifter om 

enskilda i uppsatsen är avidentifierade kan läsaren inte komma att använda dessa uppgifter 

utanför studiens ändamål.  

 

Resultat och analys 

Nedan följer en genomgång av de teman som identifierats i analysprocessen: Individuella 

faktorer, Professionella faktorer och Samverkan. De teman som framkommit i analysprocessen 

kommer att styrkas med hjälp av citat från respondenterna, där liknande svar sammanfattas 
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i ett gemensamt stycke. Analys sker kontinuerligt i texten i samband med det resultat som 

presenteras.  

 

 

Figur 3. Tabell över huvudteman och underteman som framkommit i analysprocessen. 

 

Individuella och professionella faktorer 

Två huvudteman som identifierats i analysprocessen gällande socialarbetares erfarenheter 

av genomförda placeringar är individuella faktorer och professionella faktorer. De 

individuella faktorerna är sådana som rör den enskilde individen som befinner sig i ett 

missbruk medan de professionella faktorerna är sådana som rör socialarbetarna i deras 

arbete med personer med ett missbruk. Centralt för de individuella faktorerna är huruvida 

klientens motivation och samsjuklighet påverkar deras förmåga att tillgodoses en lyckad 

placering. Vidare är socialarbetarens handlingsutrymme och bemötande centralt för att en 

placering ska upplevas som lyckad, både av klienten och socialarbetaren.  

 

Individuella faktorer 

Många socialarbetare påtalar att individens egen motivation är en avgörande faktor för 

huruvida klienten lyckas ta till sig en behandling eller inte. Motivation ses alltså som en 

faktor som kan bidra till att klienten påbörjar en förändring, samtidigt som motivation är 

en anledning till att klienten väljer att avbryta eller inte ens påbörja förändringsarbetet. Att 

identifiera en klients motivation görs enligt många socialarbetare i samband med 

bedömningen av insats. Redan i detta skede upplever många socialarbetare att klienten inte 

är motiverad till att påbörja en förändring, utan att klienten främst ser en placering som en 

”paus” i sitt missbruk, och en chans till att återhämta sig. Detta för att sedan fortsätta sitt 

missbruk. Vad som motiverar en klient upplevs av socialarbetarna variera. Vissa klienter 

uppges motivera sig själva till att påbörja en behandling för att bli helt fria från alkohol och 

 
Individuella 
Faktorer 
 

 
Professionella 
faktorer 

 
Samverkan 

Motivation Handlingsutrymme  

Samsjuklighet Bemötande  
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droger. Andra klienter upplevs vara motiverade till att påbörja en placering för att få tillgång 

till boende eller för att slippa bli tvångsomhändertagna.  

 

Klienter åker till behandlingshem trots att de egentligen vill ha lite 

återhämtning och inte har någonstans att bo. Att klienten har fått 

möjlighet att åka på behandlingshem som ett alternativ till att bli 

tvångsomhändertagna. (7)   

 
Även intervjupersonen upplever att en klients motivation är avgörande för en lyckad 

placering. Intervjupersonen upplever utifrån sina egna erfarenheter det som lyckosamt att 

påbörja motivationsarbetet redan när första träffen med klienten sker. Detta genom att 

utreda, matcha och skapa ett förtroende mellan klienten och socialarbetaren.  

 
Socialarbetare nämner även motivation som en anledning till att klienten väljer att avbryta 

en påbörjad placering, vilket innebär en brist på motivation hos klienten. Socialarbetare 

menar på att klienten till en början kan vara motiverad men att motivationen sedan kan 

minska, vilket uppges bero på såväl individuella faktorer som organisatoriska faktorer. 

Flera socialarbetare upplever även att suget efter droger och alkohol påverkar en klients 

motivation, där klienten inte alltid är förberedd på det hårda arbete som drogfrihet och 

nykterhet innebär.  

 

Klienten är inte motiverad, det är ett hårt arbete att vara drogfri och 

suget efter droger/alkohol är en anledning till att klienten avbryter sin 

placering. (8) 

 

Dessa argument kring motivation kopplat till avbrutna placeringar framförs även av 

intervjupersonen. Intervjupersonen upplever att klienter ofta påbörjar en placering tidigt i 

motivationsprocessen när klienten inte är redo.  

 

Det är för jobbigt att börja jobba med sig själv helt enkelt. Och då 

återfaller man. Antingen så återfaller man, eller så gör man någonting 

som gör att man blir avstängd från hemmet så att säga. (Intervjuperson) 
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Ytterligare något som flera socialarbetare nämner som avgörande för att klienten ska 

uppleva sin placering som lyckad är att det finns en meningsfull sysselsättning för klienten 

på behandlingshemmet. Enligt socialarbetarna är sysselsättning något som klienter uppgett 

som anledningar till både en lyckad placering samt en misslyckad placering. Klienter har 

för socialarbetarna uppgett att det inte funnits tillräckligt mycket programverksamhet och 

mycket ”dö-tid” på behandlingshemmen. Denna uppfattning har även intervjupersonen 

som upplever att vardagliga rutiner som klienter sedan kommer att komma hem till, 

försvinner under deras tid på behandlingshemmet.  

 

Jag tänker det här med att sätta sig vid ett bord och äta god mat är väl 

jättetrevligt, det tycker jag också. Men vad lär jag mig av det? När jag 

kommer hem är det ingen som gör det åt mig? Och under många år har 

man väl fnyst åt det här med miljöterapin, men jag tror ändå till viss del 

att man ska ha det. (Intervjuperson) 

 

En annan individuell faktor som socialarbetarna uppger som avgörande för huruvida en 

person kan tillgodogöra sig en placering eller inte är individens samsjuklighet. Flera 

socialarbetare påtalar vikten av att redan vid bedömning av klientens behov, ta hänsyn till 

individens hela situation genom dels samtal med klienten, men även med andra aktörer 

såsom sjukvård och psykiatri. De menar på att klienter kan ha såväl fysiska som psykiska 

försvårande omständigheter som kan vara avgörande i bedömningen.  

 

Vi har idag en allt tyngre målgrupp med hög samsjuklighet som kan ha 

svårt att rätta sig efter de regler som gäller på ett HVB-hem eller har 

svårt att tillgodogöra sig en behandling. (10) 

 

Precis som socialarbetarna upplever intervjupersonen det som viktigt att redan vid en 

första bedömning gå in på djupet och undersöka de faktorer som ligger bakom ett 

missbruk, och inte endast missbruket i sig. Intervjupersonen belyser vikten av att 

socialarbetaren faktiskt ställer frågor som på ett fördjupat sätt kan ge möjlighet till en 

helhetsbild av individens situation.  
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Ibland är det inte själva missbruket som är det stora problemet, det kan 

vara något annat som gör att man faktiskt behöver använda droger för 

att glömma eller så. (Intervjuperson) 

 

Även intervjupersonen upplever att en stor utmaning inom missbruksvården är de facto 

att professionella möter individer med en allt tyngre problematik. Det rör sig bland annat 

om individer med flertal diagnoser som exempelvis varken platsar på ett behandlingshem 

eller inom funktionshinderomsorgen och därmed många gånger står utan hjälp. Ett annat 

exempel är personer med missbruksproblem och samtidiga psykiska problem som varken 

erhåller hjälp från psykiatrin eller från missbruksvården, då ingen anser sig ha ansvar för 

denna målgrupp med sådana komplexa problem. ”Vi har en målgrupp som blir tyngre och 

tyngre om man får säga så, som mår väldigt dåligt och som vi inte vet riktigt hur vi ska 

hantera (Intervjuperson)”. 

 

De individuella faktorerna kan i relation till systemteorin förklara hur flera delar av en 

individs liv samspelar med varandra och utgör en helhet av individens problematik. Att 

titta på en individs missbruksproblematik ur ett systemteoretiskt perspektiv kan skapa en 

förståelse för hur orsaker till ett missbruk kan variera från individ till individ och att dessa 

orsaker kan behöva behandlas var för sig. Att genomföra en förändring hos en individ 

handlar enligt Moe (1995) om att förändringen behöver komma inifrån systemet, det vill 

säga från individen själv som ett psykiskt system. Problematiskt med detta blir att 

socialtjänstens syfte med en behandling är att klienten blir fri från sitt missbruk, medan 

individens syfte med en behandling kan skilja sig från socialtjänsten. Detta exemplifieras i 

resultatet där en klient uppges motiveras till en behandling utifrån dess behov av boende, 

återhämtning och andra faktorer som klienten själv upplever som viktigare än att bli fri 

från missbruket.  

 

Både intervjupersonen och flera socialarbetare upplever det som lyckosamt att påbörja ett 

motivationsarbete med klienten i ett tidigt skede. Detta genom att utreda och matcha 

klientens behov. En utmaning med detta som Payne (2015) nämner inom systemteoretiskt 

socialt arbete är att socialarbetare ibland kan uppfatta att deras uppgift är att få individens 

att anpassas efter andras förväntningar och krav. På så sätt kan individens egna motiv till 
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att genomgå en behandling förbises då fokus kanske ligger på att anpassa individen till 

samhället, en anpassning som inte alltid är möjlig eller önskvärd för klienten i fråga. En 

sådan utmaning skulle kunna innebära att myndigheters motivation till behandling krockar 

med klientens motivation, vilket kan resultera i att en klient väljer att avbryta sin 

behandling. På samma sätt kan myndigheters motiv styra innehållet i en behandling på ett 

sådant sätt som inte är önskvärt för klienten, vilket även detta kan resultera i att klienten 

upplevs missnöjd med sin placering.   

 

Socialarbetarna nämner att motivation är en viktig del i att en klient väljer att påbörja och 

fullfölja en behandling. Även i tidigare forskning har motivationens betydelse belysts i en 

internationell studie. Hoseinie et al. (2017) belyser att behandling är en lång och krävande 

process för en individ, något som ställer höga krav på individens motivation. I resultatet 

framkommer det från socialarbetarna att klienten inte alltid är förberedd på de krav som 

ställs i samband med att klienten genomgår en behandling. Sammanfattningsvis uppges 

motiven bakom klienters motivation variera, något som kan förstås med hjälp av Revstedt 

(2014) som uttrycker människan som målinriktad i sin natur. Revstedt lyfter vikten av att 

individen behöver ha ett mål och något att sträva efter i sin tillvaro, men att dessa mål kan 

variera från individ till individ (ibid).  

 

Ett möjligt sätt att förstå en individs samsjuklighet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 

är att återigen belysa hur individens missbruksproblematik kan påverkas av samtidigt 

fysiska eller psykiska problem, såsom en funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Dessa 

fysiska eller psykiska problem kan både orsaka att en individ hamnar i ett missbruk, men 

även orsakas av att en individ missbrukar. I resultatet lyfter socialarbetarna vikten av att ta 

hänsyn till individens hela situation och väga in andra försvårande omständigheter som 

påverkar. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att undersöka vilket 

sammanhang en individ verkar inom och dess olika tillhörande system, såsom psykiska och 

sociala. Det är således viktigt att fokusera på de olika sammanhang och system som 

individen tillhör för att förstå individens helhet. Det är därför viktig att involvera andra 

delar såsom individens familj, missbruksmiljö och övriga omgivande faktorer (Schjødt & 

Egeland, 1994).  

 

Socialtjänstens arbete som hjälpsystem är att motverka den sociala exkludering som 

funktionell differentiering inom samhället leder till. En person som befinner sig i ett 
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missbruk exkluderas på många plan just på grund av missbruket. Exempelvis kan en person 

med ett missbruk exkluderas från arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, vilket innebär 

att även dessa delar är av vikt att arbeta med för att hjälpa en person som befinner sig i ett 

missbruk. Vidare kan den funktionella differentieringen resultera i att individer med 

komplexa vårdbehov slussas mellan olika hjälpsystem, då olika system har ansvar för delar 

av individens problematik, såsom medicinska och sociala (Michailakis & Schirmer, 2017).  

 

Både intervjupersonen och enkätrespondenter beskriver att det är viktigt att från början 

undersöka de faktorer som ligger bakom ett missbruk. Vikten av att förstå sambandet 

mellan missbruket och bakomliggande faktorer har belysts även i tidigare nationell 

forskning. Sandström (2019) beskriver att behandlingar som bortser från någon 

bakomliggande orsak riskerar att bli försvagade.  

 

Professionella faktorer 

Något som intervjupersonen uppger påverkar huruvida en placering blir lyckad respektive 

inte lyckad, är socialarbetarens handlingsutrymme. En anledning till avbrutna placeringar 

menar intervjupersonen beror på att socialarbetaren är överbelastad och har begränsat 

utrymme för att påbörja en motivationsprocess hos klienten. Intervjupersonen upplever 

att socialarbetare idag har mycket att göra.  

 

Man ska komma ihåg så mycket, allting ska antecknas, det ska 

journalföras och det ska ringas. Det är många, många saker som ska 

göras. Och man ska tänka på så många saker. Jag tror att många utav 

handläggarna vill jobba med motivationsprocesser. Jag menar det är ju 

därför man väljer ett sånt här yrke. Men man har inte det utrymmet. 

(Intervjuperson) 

 

Ytterligare begränsningar gällande handlingsutrymmet som en socialarbetare nämner är att 

de begränsas av tid och ekonomi av chefer och politiker. Socialarbetaren menar på att en 

lyckad placering kräver mer tid och pengar än vad chefer och politiker beviljar. Även 

intervjupersonen lyfter den tidsbegränsning som HVB-hemmen får förhålla sig till gällande 

varaktighet av placeringen. Enligt avtal står det att korta placeringar eftersträvas och att 

placeringen ska vara i 3–6 månader. Under denna tid ska behandlare uppfylla det uppdrag 
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som de fått av socialarbetaren. Dessutom kan behandlare få uppdrag där målet är att 

klienten ska uppnå nykterhet eller drogfrihet. Intervjupersonen uppger att det är ett bra 

uppdrag men minst troligt att uppnå. Intervjupersonen funderar även kring hur de 

ekonomiska ramarna påverkar beslut om korta placeringar.  

 

Och så förväntar man sig, ja det här får ni tre månader på er att göra. 

Det är ju inte ens relevant. Och då är vi åter tillbaka på det här med 

ekonomi. Är det ekonomi som styr att de ska vara snabba? Ja det kanske 

det är. Det har man då som handläggare att slåss med. Jag tror att det 

blir ganska splittrat. Å ena sidan vet man detta och å andra sidan ska 

man jobba med motivation hos klienten. Det är en jättetuff roll. 

(Intervjuperson) 

 

Socialarbetarnas upplevelser gällande deras handlingsutrymme varierar. Vissa uppger att 

det krävs en noggrann bedömning och att verktyg till en sådan bedömning finns. Andra 

socialarbetare menar att det saknas bedömningsinstrument för att utreda klientens behov. 

En socialarbetares handlingsutrymme påverkas därav av vilka medel de har tillgång till för 

att göra en bedömning av klientens behov. ”Det är inte så lätt att bedöma för det finns 

inga bedömningsinstrument för detta (7)”. 

 

En anledning som flera socialarbetare uppgav påverka både deras och klientens upplevelse 

av placeringen är bemötandet. Med bemötande hänvisar socialarbetarna till det bemötande 

klienten får av personal på HVB-hemmen. Ett gott bemötande är enligt socialarbetarna 

något som gör att klienten är nöjd med sin placering. Ett gott bemötande innefattar enligt 

socialarbetarna att klienten mötts med respekt och att personal bekräftar deras förändring 

och utveckling. Enligt en socialarbetare innefattar även ett gott bemötande att någon tror 

på individen och därmed upprättas en relation mellan behandlaren och klienten. 

Bemötande uppges även vara en anledning till att placeringen upplevs som misslyckad då 

klienter uppgett för socialarbetarna att det blivit dåligt bemötta av personal på 

behandlingshemmet. Ett dåligt bemötande kan enligt socialarbetarna innebära att klienten 

inte blivit lyssnad på eller att klienten hamnat i konflikt med personal. Brister i bemötandet 

kan även innefatta att personal brustit i att möta klientens behov under dennes tid på 

behandlingshemmet.  
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Intervjupersonen belyser även vikten av en god relation mellan klient och socialarbetare 

som innefattar ett gott bemötande gentemot klienten. Intervjupersonen lyfter vikten av att 

vara engagerad i individen genom att lyssna in vad individen har att säga och genom att 

finnas där och stötta den enskilde. Intervjupersonen menar på att det är viktigt att 

socialarbetaren i sitt bemötande visar att hen tror på individen, oavsett hur många gånger 

individen tidigare misslyckats. ”Så jag tror att en engagerad professionell person inte är hela 

delen men att det är en stor del i individens tillfrisknande (Intervjuperson)”. 

 

Intervjupersonen lyfter vidare på vikten av att socialarbetaren upplever sitt arbete som 

meningsfullt och roligt. Genom att socialarbetaren arbetar med sin egen 

motivationsprocess kan denne också stötta individen i dennes motivationsprocess.  

 

Det är lite som att, när flygplanet störtar så måste jag andas först innan 

jag kan hjälpa någon annan. Man behöver inte gå längre än till sig själv. 

Gå till en läkare som inte bryr sig om vad du säger, hur känns det? Då 

har vi ju tack och lov möjlighet att byta läkare, men det har man inte 

inom socialtjänsten. (Intervjuperson) 

 

Ett möjligt sätt att tolka de professionella faktorerna utifrån systemteorin är de facto att en 

organisation kan ses som ett system, samtidigt som personal inom organisationen kan ses 

som ett annat system. Systemet avgränsas utifrån vilken enhet som fokus ligger på. En 

socialarbetare kan således tillhöra flera subsystem inom organisation i form av rollen som 

myndighetsutövare gentemot klienten, kollega och arbetstagare inom organisationen 

(Schjødt & Egeland, 1994). Detta kan förstås i att socialarbetarens handlingsutrymme 

påverkas utifrån vilket sammanhang personen befinner sig i. En socialarbetare kan å ena 

sidan komma fram till att en viss behandling är den bästa för klienten, men å andra sidan 

begränsas av organisationens villkor om att välja den billigaste behandlingen. Vidare kan 

en socialarbetare vilja genomföra ett motivationsarbete med klienten, samtidigt som denne 

begränsas av organisationens krav på effektivitet gällande tid och resurser.  

 

Att socialarbetaren hamnar i konflikter mellan de olika systemen och dess subsystem 

påverkar också deras handlingsutrymme. Ett system kan exempelvis innefatta behandling 
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där ett subsystem utgörs av klienten. Om socialarbetaren inte ser kopplingen mellan 

systemen och dess subsystem kan det komma att påverka resultatet av behandlingen. 

Socialarbetarens begränsade handlingsutrymme kan vara en rimlig förklaring till att 

socialarbetaren saknar tid för en motivationsprocess tillsammans med klienten. Detta kan 

i sin tur påverka relationen mellan socialarbetaren och klienten, då klienten kan uppleva att 

socialarbetaren saknar tid och engagemang. Att socialarbetare saknar tid kan även innebära 

att bakomliggande orsaker till missbruket riskerar att förbli oupptäckta. 

 

De professionella faktorerna kan även komma att påverkas av olika funktionssystem som 

inriktar sig på olika funktioner som behöver uppfyllas (Moe, 1995). I arbetet med personer 

som befinner sig i ett missbruk är det främst det ekonomiska, det politiska och samhällets 

hjälpsystem som berörs. En socialarbetare som verkar inom hjälpsystemet styrs även av de 

politiska och ekonomiska systemen som behandlar resurser och lagar, vilka socialarbetarna 

behöver rätta sig efter. Intervjupersonen upplever att socialarbetare idag är överbelastade, 

vilket påverkar deras handlingsutrymme. Intervjupersonen upplever dessutom att de 

ekonomiska ramarna kan påverka socialarbetarens beslut om korta placeringar. 

Motsvarande visar tidigare forskning att socialarbetarnas handlingsutrymme i mångt och 

mycket styrs av tid och ekonomi, som i sin tur bestäms av chefer och politiker (Wörlén, 

2010). 

 

Den professionellas bemötande kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv beskrivas 

utifrån interaktionssystemet som lägger fokus på det som uppstår när två människor möts 

(Moe, 1995). Utifrån systemteorin skapas det roller i mötet mellan två människor, precis 

som när en individ möter en socialarbetare. I detta mötet kan medlemskapet vara diffust, 

där socialarbetaren kan ha en roll som erfaren inom området, medan klienten erhåller en 

roll som hjälpsökande (ibid). Vidare kan det även skapas roller i samband med att en klient 

möter en behandlare på ett behandlingshem, där behandlaren precis som socialarbetaren 

har en roll som erfaren. Denna interaktion som uppstår mellan de två innefattar bland 

annat bemötande, som enligt socialarbetarna påverkar klientens inställning till sin placering.  

 

Bemötande innefattar kommunikation som enligt systemteorin är grundläggande för olika 

system. Det psykiska systemet innefattar en individs tankar, känslor och förnimmelser. En 

individ kan således inte veta vad en annan individ tänker eller känner, om denne inte 

kommunicerar detta (Michailakis och Schirmer, 2017). Därför är det av vikt att en 
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socialarbetare möjliggör en kommunikation för att på så sätt kunna bemöta klienten utifrån 

vad denna tänker och känner. Motsvarande framkommer det i tidigare forskning att 

bemötandeproblem uppstår när socialarbetaren brister i att redovisa för sitt handlande. 

Som en konsekvens av att individen inte förstår socialarbetarens agerande kan denne 

uppleva sig ifrågasatt (Hydén, 2001).  

 

I resultatet framkommer det hur både socialarbetarna och intervjupersonen upplever det 

som viktigt att en relation mellan den professionella och klienten upprättas, och att denna 

relationen bygger på respekt och en tro på att individen kommer att lyckas. Betydelsen av 

ett gott bemötande kan tolkas vara avgörande för att både klienten och socialarbetaren 

upplever placeringen som lyckad. Likaväl ses ett dåligt bemötande som en anledning till att 

placeringen upplevs som misslyckad. Utifrån tidigare forskning och resultatet talas det 

enbart om vikten av den professionellas bemötande gentemot klienten, vilket kan förstås i 

att de upplever detta som viktigare än klientens bemötande gentemot den professionella.  

 

Samverkan 

Vidare uppges samverkan på både individuell nivå och kollektiv nivå vara av vikt för att en 

placering ska upplevas som lyckad. Den individuella nivån rör samverkan mellan den 

enskilda och andra berörda parter, medan den kollektiva nivån berör samverkan mellan 

olika myndigheter och verksamheter inom missbruksvården. Centralt för samverkan är att 

klientens delaktighet upplevs vara viktig för att hen ska tillgodoses en lyckad placering. 

Vidare upplevs kommunikation vara avgörande i samverkan mellan olika myndigheter och 

verksamheter.  

 

Enligt flera socialarbetare är det viktigt med en god samverkan mellan den enskilde och 

andra inblandade aktörer, för att klienten ska kunna erhålla en lyckad placering. Bland 

annat lyfter socialarbetare vikten av att klienten är delaktig i planeringen av insats. Detta 

genom att klienten exempelvis är med och utformar genomförandeplan och innehållet i 

placeringen. Redan vid en första bedömning av klientens behov uppger flera socialarbetare 

att de tar hänsyn till klientens önskan om delaktighet i behandlings- och förändringsarbetet.  

 

Intervjupersonen förklarar utifrån egna erfarenheter, vikten av att klienten och 

socialarbetaren har en kontinuerlig och fungerande kommunikation. Intervjupersonen 

upplever att klienten tycker att det är viktigt att ha kontakt med socialarbetaren ofta under 
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sin placering. Inte för att klienten inte får hjälp på institutionen, utan för att klienten inte 

ska känna sig övergiven.  

 

Vi behöver inte prata mycket men bara de ringer och stämmer av och 

kollar hur läget är och så. Det är väl också en sån där grej, att känna att 

någon bryr sig. Jag är viktig för någon. (Intervjuperson) 

 

Samverkan på individuell nivå kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv förstås utifrån 

interaktionssystemet, som enligt Moe (1995) innebär att interaktionen innebär en 

gemensam bild av vad som ska uppnås. Det är således viktigt att klienten är delaktig i 

interaktionen för att samverkan mellan parterna ska fungera väl. Som tidigare nämnts 

skapas det olika roller i interaktionen mellan två individer. Detta kan utifrån resultatet 

förstås i att samverkan nödvändigtvis inte innefattar att alla individer har jämlika roller, 

utan att den ena individen fortfarande kan ha en högre hierarkisk position. Det kan därför 

uppfattas som viktigt i att göra klienten delaktig för att de olika rollerna inte ska komma 

att påverka utfallet för klienten. Socialarbetarna uppger vikten av att klienten är delaktig i 

planeringen av insats för att insatsen ska bli lyckad, vilket även Alborn (2012) uppfattar 

som viktigt gällande samverkan på individuell nivå.   

 

Vidare lyfter intervjupersonen vikten av en välfungerande kommunikation mellan klienten 

och socialarbetaren. Intervjupersonen nämner att klienter upplever det som viktigt att 

socialarbetaren kontinuerligt hör av sig för att kolla läget och att detta resulterar i att 

klienten känner sig viktig. Detta kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bekräfta vikten 

av en god kommunikation, då ett systemteoretiskt perspektiv menar på att system 

vidmakthålls och utvecklas genom kommunikation. Om en individ upplever 

informationen och impulserna från kommunikationen som viktigt, kan dessa leda till en 

förändring inom individens system (Moe, 1995). Sammanfattningsvis kan kommunikation 

ses som en viktig del i att klienten känner sig delaktig, hörd och sedd, samtidigt som 

kommunikation möjliggör en förändring för individen, om denne upplever det som 

framkommer i kommunikationen som viktigt. 

 

Något som i stort sett alla socialarbetare uppger är att samverkan mellan socialtjänst och 

andra aktörer är grundläggande för att placeringen ska upplevas som lyckad, både av klient 
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och socialarbetare. Med en god samverkan uppger socialarbetarna bland annat att det är 

viktigt med återkoppling från HVB-hemmet och att uppföljning sker kontinuerligt. 

Samverkan innefattar även ett samarbete kring planeringen av hemkomst, det vill säga 

klientens utslussning. En socialarbetare lyfter även vikten av att ta hänsyn till andra aktörers 

bedömningar för att få en anpassad insats efter den enskildes behov.  

 

En transparent och öppen dialog under hela processen mellan 

klient/uppdragsgivare/utförare, även om det slutar med att klienten 

lämnar. (4) 

 

Med en fungerande utslussning uppger flera socialarbetare att det är viktigt att klienten får 

verktyg till att fortsätta sitt arbete med att vara nykter eller drogfri på hemmaplan efter 

avslutad placering. För att detta ska vara möjligt nämner flera socialarbetare att det är 

viktigt med en god planering inför klientens hemkomst. Enligt några socialarbetare är deras 

uppfattning att klienter är nöjda om deras placering resulterat i ett boende.  

 

Att klienten vet hur de ska göra även om de inte har lika mycket 

uppbackning för att fortsätta vara nyktra/drogfria samt kan fortsätta 

utveckla dessa förmågor av egen kraft. (7) 

 

Intervjupersonen delar socialarbetarnas uppfattning om att det är viktigt att klienten får 

rätt verktyg till att klara det vardagliga livet efter avslutad placering. Intervjupersonen 

betonar att ett gott samarbete mellan socialtjänst och HVB-hem är viktigt för att klienten 

ska få rätt verktyg. En svårighet gällande samarbetet med utslussningen som 

intervjupersonen upplever är att vissa behandlingshem vill ha ersättning för utslussningen, 

medan socialtjänsten uppfattar det som att det är något som ingår i placeringen. Vidare 

upplever intervjupersonen att många klienter inte är förberedda på att återgå till en vardag, 

och att klienterna inte heller får rätt verktyg till detta. Intervjupersonen uppger att det är 

viktigt att behandlingshemmen arbetar med dem som faktiskt har en egen bostad att åka 

hem till och att denna bostad är i skick för att klienten ska kunna fortsätta sitt arbete som 

nykter eller drogfri.  
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Man är i ett väldigt dåligt skick när man lämnar sitt hem. Och vad 

kommer man hem till? Man kanske kan komma hem till spritflaskor, 

ölburkar, fimpar och nålar som ligger lite här och där. Kanske är det 

någon annan som har bott där under tiden och sabbat hela lägenheten. 

(Intervjuperson) 

 

Intervjupersonen uppger även reflektioner kring de klienter som faktiskt inte har en bostad 

att komma hem till, som är hemlösa. Intervjupersonen förklarar att det kan vara svårt för 

en klient att få hjälp med att få en bostad då mycket ansvar läggs på klienten. Klienten i sin 

tur kan ha betalningsanmärkningar som försvårar möjligheterna för klienten att erhålla en 

bostad.  

 

Nej, då kanske man får bo i ett andrahandsboende någonstans. Eller så 

säger de, att du kanske kan bo hos en kompis då. Och vad har jag för 

nyktra vänner? Jag tror någonstans att den här delen också är viktig att 

påbörja redan innan man blir placerad. Hur ser hemsituationen ut? 

(Intervjuperson) 

 

Flera socialarbetare nämner även dålig kommunikation och återkoppling från 

behandlingshemmet som en anledning till att de inte upplever placeringen som lyckad. 

Anledningar till att kommunikationen upplevs som dålig är bland annat att socialarbetaren 

har svårt att nå personal på behandlingshemmet eller att behandlare inte följer det uppdrag 

som socialtjänsten lämnat. ”Uppdragsgivare följer inte angivet avtal, delger inte skriftliga 

rapporter eller återkopplar på annat sätt (11)”.  

 

Även intervjupersonen delar uppfattningen om att kommunikation mellan socialtjänst och 

HVB-hem är viktigt för en god samverkan på kollektiv nivå. Intervjupersonen lyfter vikten 

av att ha kontinuerlig kommunikation och täta uppföljningar, där alla inblandade hör 

samma sak samtidigt. ”Och att man, att man tror på att det här samarbetet kommer att 

leda till någonting bra (Intervjuperson)”. 

 

Något som skiljer sig åt mellan socialarbetarnas och intervjupersonens uppfattning 

gällande samverkan är att intervjupersonen uppfattar att samarbetet överlag fungerar bra. 
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Intervjupersonen upplever att socialtjänsten tycker att behandlingshemmen har levererat 

det som de har uppgett att de ska leverera, utifrån avtalet. Samtidigt nämner flera 

socialarbetare att de är missnöjda med att behandlingshemmen inte följer det avtal och det 

uppdrag som de fått från socialtjänsten. Intervjupersonen uppger vidare att det funnits få 

fall där genomförandeplanerna inte kommit i tid och där behandlingshemmen därför inte 

haft ett uppdrag att arbeta utifrån.  

 

Samverkan på kollektiv nivå innefattar samarbetet mellan olika organisationer, såsom 

socialtjänst och HVB-hem. Samverkan på kollektiv nivå kan utifrån systemteorin förstås i 

organisationernas formella ramar, regler och uppgifter, som kan skilja sig åt mellan 

organisationerna. Samverkan på kollektiv nivå påverkas av de olika funktionssystemen då 

de styrs både av politiska, ekonomiska och sociala hjälpsystem utifrån resurser, lagar och 

tid (Moe, 1995). Resultatet belyser samverkan mellan två organisationer, socialtjänsten 

och HVB-hemmen. Resultatet lyfter att socialarbetarna upplever att kommunikationen 

med HVB-hemmen brister, vilket kan förstås i att socialtjänsten och HVB-hemmen är 

två organisationer med olika strukturer. Vidare kan detta innebära att den bristande 

kommunikation som socialarbetarna nämner, försvårar organisationernas möjligheter till 

att nå gemensamma bestämda handlingar.   

 

Vidare belyser resultatet hur ett gott samarbete är viktigt för att klienten ska få verktyg till 

att fortsätta vara fri från sitt missbruk efter avslutad placering. Ett gott samarbete mellan 

organisationer påverkas av de olika funktionssystemen som har olika uppgifter, och där 

en klient med missbruksproblem ofta tillhör flera funktionssystem. Trots att det i Sverige 

finns lagar som reglerar samverkan, samt att samverkan uppges vara grundläggande för 

en lyckad placering, tyder studiens resultat på att det finns brister i samverkan mellan 

olika organisationer och att detta är ett stort problem för att klienten ska tillgodoses en 

bra placering. Alborn (2012) menar på att uppdelningen av vårdprocessen och bristande 

samverkan innebär konsekvenser för individen då processen ofta blir mer resurskrävande 

och tidskrävande i och med uppdelningen mellan olika organisationer. I tidigare 

forskning belyses konsekvenserna av bristande samverkan, där ingen organisation anser 

sig ha huvudansvaret över individen (IVO, 2017). Då det enligt Michailakis och Schirmer 

(2017) inte finns något socialt system som styr över ett annat, är det viktigt att de olika 

systemen tydliggör vilken roll respektive aktör har, för att på så sätt undvika att en klient 

hamnar utanför de sociala system som ska syfta till att hjälpa klienten.   
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Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring resultat och analys utifrån studiens frågeställningar. 

Resultatdiskussionen följs av en metoddiskussion kring styrkor och svagheter med vald 

metod, teori och analys. Resultatdiskussionen lyfter även identifierade kunskapsluckor och 

möjliga ingångar till framtida forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet belyser hur en god behandling på en placering avgörs av individuella faktorer 

som ligger hos klienten själv, hos socialarbetaren samt hos välfärdssamhället i stort. De 

som nämns påverkas av klienten själv är främst individens egen motivation att tillgodogöra 

sig en behandling. Motivationen framkommer tydligt även i den tidigare forskning som 

presenterats i studien vara bidragande för resultatet av en placering (Hoseinie et al., 2017). 

Motivation kan dock problematiseras utifrån hur synen på motivation kan skilja sig åt 

mellan klienten och socialarbetaren. I resultatet lyfter en socialarbetare hur en klient inte 

är motiverad då dennes sug efter alkohol/droger är för stort. Samtidigt kan klienten själv 

anse sig vara motiverad till att genomgå en behandling, utifrån sitt behov av återhämtning 

eller bostad. Konsekvenser av att klienten och socialarbetaren har olika uppfattningar om 

motivation för en behandling kan innebära att behandling utesluts helt, eller att behandling 

avbryts på grund av de skilda ambitionerna med behandlingen. Dessa skilda ambitioner 

kan å andra sidan leda till ytterligare anledningar om respondenterna anser vara avgörande 

för en lyckad placering, såsom samverkan mellan klient och socialarbetare. Att ha skilda 

uppfattningar om motivationen i fråga kan därför i sin följd ge skilda uppfattningar 

gällande vad behandlingen ska syfta till för den enskilde klienten. Precis som Revstedt 

(2014) nämner förklaras motivation som en strävan efter något meningsfullt för klienten, 

men också att människan i sin natur är målinriktad och att detta ligger till grund för 

individens motivation. Om socialarbetaren och klienten har skilda uppfattningar om 

motivation går det inte heller att arbeta med en framgångsrik motivationsprocess. Vad som 

är av ytterligare relevans i denna diskussion är att motivationen, den ibland skilda 

uppfattningen och samverkan mellan socialarbetaren och klienten går hand i hand med 

varandra och kan därför vara avgörande för huruvida placeringen kommer att upplevas 

som lyckad eller inte.  
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Denna problematisering gör sig mer tydlig utifrån systemteorin. De skilda uppfattningarna 

kan förstås då socialarbetaren befinner sig i ett system och den enskilde klienten i ett annat. 

Vidare kan motivationen, precis som Michailakis och Schirmer (2017) beskriver innefattas 

av det psykiska systemet som beskrivs som operativt slutet. Det innebär att motivation hos 

den enskilde avgränsas från sin omvärld och omvärldens inflytande. Detta gör att 

omvärlden som i detta fall är socialarbetaren inte kan gripa in i systemet. Klienten måste 

därför genom kommunikation tala om för sin omgivning dennes egna uppfattning kring 

rådande motivation för att kunna få sitt behov tillgodosett. På så vis ligger ansvaret på 

klienten, men det ställer också krav på socialarbetaren. Enligt Luhmanns förklaring är det 

genom kommunikation som sociala system får liv. Det ställer krav på att alla system 

behöver vara öppna för information och impulser för att kunna förändras, vilket gör det 

svårt för socialarbetaren att gripa in och förändra ett socialt system som kommer inifrån. 

Detta försvåras ytterligare då klientens uppfattning och dess motivation är dess verklighet, 

vilken socialarbetaren behöver förstå för att kunna förändra. Resonemanget stärker 

respondenternas uppfattning om att motivation är avgörande och att det behövs mycket 

tid och resurs att arbeta med motivation hos klienten. Samtidigt som bemötandet förblir 

viktigt eftersom den innefattar kommunikation som är avgörande. De identifierade teman 

som studiens resultat lyfter går återigen hand i hand med varandra. Detta gör att förståelsen 

kring huruvida en placering anses enligt socialarbetarna vara lyckad respektive misslyckad 

ökar. 

 

Vidare framgår det av resultatet hur socialarbetarna och intervjupersonen upplever att den 

professionellas handlingsutrymme påverkar huruvida klienten kan tillgodoses en bra 

behandling. Att en professionell begränsas av sitt handlingsutrymme medför konsekvenser 

för individen då viktiga delar i bedömningen påverkas. Brist på tid och resurser kan bland 

annat medföra att socialarbetaren inte har möjlighet att genomföra den motivationsprocess 

som klienten är i behov av. Vidare kan ett begränsat handlingsutrymme bidra till att 

bakomliggande faktorer till missbruket förbises då tid och resurser saknas för att utreda en 

individs totala situation. Respondenterna uppger att de idag möter en allt tyngre målgrupp 

med komplexa vårdbehov, något som även identifierats i tidigare forskning (Bringelöv, 

2016). Trots att denna komplexitet är en identifierad utmaning i arbetet inom 

missbruksvården, upplever respondenterna att det inte finns tillräckliga medel för att 

hantera denna komplexa målgrupp.  
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En stor anledning till varför socialarbetarna idag inte kan hantera den komplexa 

målgruppen kan bero på att ansvaret över klienten är uppdelat mellan region och kommun. 

Socialarbetarna har därför inte ansvar för att utreda och hantera individens totala situation, 

som till exempel de medicinska aspekterna som regionen ansvarar för. Likaså är 

kommunen och socialtjänsten i sin tur också uppdelad i olika kunskapsområden. Faller då 

en klient med missbruksproblematik inom två eller fler områden ställer det högre krav på 

samverkan inom kommunen. Det är inte heller ovanligt att klienten skulle kunna vara i 

behov av hjälp av både kommun och region, vilket ställer än mer krav på samverkan. En 

god samverkan kan ta tid, vilket påverkar socialarbetaren som redan uppges ha brist på tid. 

Därför kan konsekvenserna av en bristande samverkan och brist på tid anses vara en 

anledning till varför en klient eller en socialarbetare upplever placeringen som misslyckad.  

 

Resultatet öppnar vidare upp för en diskussion kring huruvida den uppdelade vården och 

dess samverkan påverkar arbetet med personer som befinner sig i ett missbruk. Det mest 

framträdande draget i resultatet som socialarbetarna upplever som en stor del i en lyckad 

placering är samverkan med individen och mellan de olika organisationerna. 

Socialarbetarna upplever att en god samverkan resulterar i en lyckad placering, likaväl som 

brist på samverkan resulterar i en misslyckad placering, vilket även IVO (2017) lyfter fram 

i en granskning. IVO (2017) påtalar främst svårigheterna gällande samverkan kring 

personer med flera diagnoser, vilket återigen tar oss tillbaka till hur komplexiteten hos 

individen är en stor utmaning inom det sociala arbetet med missbruk. Den bristande 

samverkan som socialarbetarna påtalar som vanligt förekommande kan kopplas till den 

otydliga ansvarsfördelning som IVO (2017) identifierat inom missbruks- och 

beroendevården. Därför anses den pågående debatten gällande huruvida vårdansvaret för 

personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman ha en 

stor relevans i denna fråga. Å ena sidan kanske strukturen, arbetsuppgifterna och rollerna 

blir mer tydliga vilket i sin tur kan motverka att klienter med missbruksproblematik ”faller 

mellan stolarna”. Å andra sidan kan ett samlat vårdansvar bidra till bland annat en stor 

ekonomisk fråga för samhället i sig, och för missbruksvården som redan styrs och påverkas 

av ekonomiska och politiska ramar. Diskussionens relevans kan i högsta grad bekräftas av 

utredningen som utförts av regeringen (SOU 2011:35) som uppger att det nuvarande 

otydliga ansvaret leder till negativa konsekvenser för individen som är i behov av hjälp för 

sitt missbruk. Konsekvenserna innebär att individen inte får rätt insats, att insatsen inte ges 

när behov föreligger eller att individen inte får hjälp över en längre tid (ibid). Detta 
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bekräftar även respondenterna i studien då de nämner att samverkan i samband med 

exempelvis utslussning är viktigt när det handlar om arbetet med en individ som är i behov 

av hjälp för sitt missbruk. Att ha en tydligare ansvarsfördelning, eller att ha ansvaret hos 

en huvudman skulle kunna bidra till att utslussningen blir mer tydlig och strukturerad. Ett 

samlat vårdansvar underlättar även för klienten då denne endast har en pågående kontakt, 

och därmed vet vart hen ska vända sig vid behov av stöd.   

 

Att se denna problematiseringen utifrån systemteorin gör det tydligt att det uppdelade 

ansvaret kan leda till negativa konsekvenser för individen. Detta då systemteorin menar på 

att de olika delarna det vill säga individen, individens omgivande miljö och dess sociala 

faktorer behöver integrera med varandra för att ge en helhetsbild av klientens problem. 

Tidigare i diskussionen har vikten av att utreda komplexa målgrupp inom missbruksvården 

diskuterats, vilket kan vara ett exempel på en del. Vidare kan det uppdelade ansvaret ses 

som systemteorins benämning av funktionell differentiering. På så sätt kan 

missbruksvårdens uppdelning idag utifrån systemteorin i vissa situationer uppfattas som 

bristfällig. Dels för att ett funktionellt differentierat samhället inte har något socialt system 

som styr över ett annat. Det ekonomiska systemet, som behandlar resurser och 

fördelningen kan inte styra över det politiska eller samhällets hjälpsystem. Samtidigt kan 

inte samhällets hjälpsystem styra över de två andra systemen. Att ha en missbruksvård som 

är uppdelad i olika system ska i syfte med funktionell differentiering bidra till effektivitet. 

Utifrån vad enkätrespondenterna och intervjupersonen nämnt är effektivitet inte något 

som eftersträvas i missbruksvården då det både kräver tid och resurser att samverka både 

på individuell och kollektiv nivå för att kunna tillgodose en klient med 

missbruksproblematiks behov. Å andra sidan behövs det en viss uppdelning där olika 

professioner med fokus på olika problem, så som medicinska, psykiska och sociala behövs. 

Detta för att kunna tillgodose varje del med största möjliga kunskap. Däremot hade det 

möjligtvis gynnat missbruksvården idag om samtliga professionen fanns under samma 

huvudansvar. Antingen region eller kommun.  

 

Resultatet belyser individuella och professionella faktorer som socialarbetarna upplever 

som lyckosamma vid en placering. I den tidigare uppföljningen i Jönköping län identifieras 

på en hög procent av avbrott. Genom att sätta de individuella och professionella faktorerna 

i relation till andelen avbrott inom missbruksvården skapas en förståelse för den relevans 

som området har inom socialt arbete. Inte bara kan det förklara varför procenthalten 
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gällande avbrott är så pass högt, det förklarar också huruvida missbruksområdet är ett stort 

område med många delar idag. Det är inte endast nödvändigt att identifiera 

förbättringsområden, utan snarare att identifieringen öppnar upp för en förståelse för hur 

dessa områden kan förbättras och utvecklas inom det sociala arbetet. Vidare anses det 

finnas en kunskapslucka gällande anledningar till avbrutna placeringar inom 

missbruksvården, både nationellt och internationellt. Majoriteten av den befintliga 

forskning som finns tillgänglig gällande avbrutna placeringar upplevs lägga ett stort fokus 

på ungdomar. Forskning gällande klienters upplevelser saknas i mångt och mycket, vilka 

utgör en stor del av den kunskap som finns att få inom området. Vid en ytterligare 

fördjupning av materialet vore det intressant att få fram en förståelse från andra berörda 

parter, såsom klienter och behandlare. Detta för att se om deras förståelse överensstämmer 

med socialarbetarnas, och på så sätt se om framkommande resultat är gemensamt för 

missbruksvården i stort.   

 

Metoddiskussion 

Studien syftar till att genom en kvalitativ metod få en förståelse för hur socialarbetarna 

upplever genomförda placeringar. Det är därför inte möjligt att påstå att resultatet går att 

generalisera till en större population. I metodavsnittet beskrivs de svårigheter som urvalet 

av respondenter innebar för studien. Svårigheten innebar bland annat att en första tanke 

om att intervjua socialarbetarna fick genomföras i form av webbenkäter istället, då 

socialarbetarna inte uppgavs ha tid för att genomföra intervjuer. På så sätt försvann 

möjligheten till att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket kan ha påverkat möjligheten 

till att få ett mer fördjupat material. Dock tillgodoseddes en stor del av denna svårighet 

med hjälp av den kompletterande intervjun där uppkomna frågor från enkäterna kunde 

ställas. Då enkätsvaren i sin tur gav empirisk data som var av nytta räckte det med enbart 

en intervjuperson som kunde ge fördjupande kunskap om det som nämnts av 

socialarbetarna i enkäten. Hade det genomförts fler intervjuer kanske resultatet hade blivit 

annorlunda, dock hade inte samma typ av intervju kunnat genomföras på många fler 

personer med samma yrkeskompetens och erfarenhet. Det hade i sin tur både kunnat 

gynna uppsatsen, men den hade också kunnat skapa förvirring då intervjupersonerna inte 

hade suttit med samma kompetens och erfarenhet som vi ansåg vara lämpligt för 

uppsatsens syfte.  
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Att en intervju använts som ett komplement i efterhand anses vara en utav studiens 

styrkor. Dels för att intervjun bidrar med mer djupgående svar på det som redan 

framkommit av det insamlade materialet i form av enkäter. Men även för att 

intervjupersonen i fråga är erfaren och sakkunnig inom missbruksområdet och de frågor 

som studien berör. Detta gör att intervjun bidrar till en trovärdighet för studien. Om 

istället enbart intervjuer hade genomförts hade förmodligen resultat och analys sett 

annorlunda ut. Det hade också inneburit att mer tid hade krävts av författarna att hantera 

alla intervjuer, vilket troligtvis hade gjort att innehållsanalysen inte hade varit lika 

noggrant genomförd då mycket av tiden gick åt till att göra en noggrann och transparant 

analys. I resultatet har citathantering försökts varvas mellan svar från både enkät och 

intervjupersonen. Intervjupersonens svar är medvetet något överrepresenterat då det 

lyfter liknande svar som enkäterna. Detta då intervjun precis som nämnt ovan syftar till 

att utveckla och bekräfta enkätsvaren. Intervjupersonens svar är mer lättbegripliga och 

ger en tydligare förklaring på vad som åsyftas.  

 

Den bristande tiden som socialarbetarna uppgavs ha var anledningen till att enkätstudie 

främst valdes att genomföras. Vidare öppnar denna anledning upp för en diskussion kring 

om bristen på tid kan ha påverkat respondenternas svar. Enhetschefen för en kommun 

uppgav att socialarbetarna inte hade möjlighet att delta över huvud taget på grund av hög 

arbetsbelastning. I och med detta och att svaren från enkäterna var få kan det till viss del 

bekräfta uppsatsens resultat och de som respondenterna i uppsatsen svarat. 

Intervjupersonen bekräftar också uppsatsens resultat då denne lade stor vikt vid att 

socialarbetarna idag har mycket att göra och att det i sin tur resulterar i att viktiga delar, så 

som motivationsprocessen förbises som i sin tur anses vara en faktor till att placeringar 

avbryts i förtid.  

 

Då uppsatsen utgått från ett induktivt förhållningssätt har författarna genomfört en utförlig 

analys för att få fram det viktiga och relevanta i den insamlade data. Författarna har valt att 

hålla analysen transparant och bifogat exempel, samt genomfört innehållsanalysen 

tillsammans. Detta anses vara ytterligare en styrka i studiens genomförande, då detta bidrar 

till en ökad trovärdighet för läsarna som enkelt kan se hur resultat och analys genomförts.  

 

Resultat- och analysavsnittet hade kunnat se annorlunda ut om en annan teori valts som 

utgångspunkt för studien. Detta då systemteorin ger ett möjligt perspektiv att se på det 
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undersökta fenomenet, medan en annan teori hade lyft fram andra sätt att tolka resultatet 

på. Resultatdelen är uppdelad i professionella faktorer och individuella faktorer för att göra 

det tydligare i socialarbetarnas upplevelser av vad som ligger på professionen och vad som 

ligger hos klienten. Det är således socialarbetarnas syn på professionella och individuella 

faktorer som lyfts. Vidare hade det varit intressant att undersöka andras förståelse för 

placeringar av vuxna person med ett missbruk, så som klienterna själva eller andra län. I en 

sådan undersökning hade resultatet sannolikt skiljt sig från ovanstående resultat, men 

bidragit till en annan synvinkel av genomförda placeringar av vuxna missbrukare.   

 

Slutsatser 

I studien framkommer det att socialarbetarna själva uppger att det finns flertal faktorer 

som resulterar i huruvida en placering upplevs som lyckad respektive misslyckad. Vidare 

är det tydligt att socialarbetarna och intervjupersonen kan vara nöjda med en placering, 

och att placeringen kan ses som lyckad trots att klienten avbrutit den i förtid. Detta då 

klienten kan ha uppnått andra mål under tiden som denne varit placerad. Studien har 

identifierat att individuella faktorer, så som motivation och samsjuklighet påverkar hur en 

placering upplevs och hur klienten kan tillgodoses en god behandling. Vidare har studien 

även lagt fokus på de professionella faktorerna som respondenterna väljer att lyfta, såsom 

handlingsutrymme och bemötande. Dessa faktorer anses också vara avgörande för hur en 

klient inom missbruksvården kan tillgodoses en god behandling. Sist men inte minst har 

även studien identifierat samverkan som ytterligare en avgörande faktor. Samverkan 

innefattar samverkan på både individuell och kollektiv nivå, som båda påverkar hur en 

placering och en behandling upplevs av både socialarbetare och klient.  

 

Alla identifierade temana som tagits upp upplever socialarbetarna ha både sina för- och 

nackdelar inom missbruksvården. Exempelvis är en motiverad klient något som uppges 

vara en stor del av en lyckad placering, samtidigt som en omotiverad klient inte kan 

tillgodose sig en behandling på rätt sätt. Likaså är samverkan ett exempel som uppges 

avgörande både för en lyckad placering, men även för en misslyckad. En god samverkan 

mellan berörda parter leder till att socialarbetarna är nöjda med placeringen i sin helhet och 

klienten kan tillgodose sig en lyckad placering. En sämre samverkan kan vara en orsak till 

att placeringar avbryts i förtid eller att en klient inte kan tillgodoses behandling.  
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Samtliga av dessa temana kan därför i sin tur vara avgörande, och det är därför svårt att 

dra en slutsats om att det finns något specifikt som avgör hur och vad som krävs för att en 

klient inom missbruksvården ska få rätt hjälp för sitt behov. Något som däremot är av vikt 

och intressant är hur utvecklingen för arbetet inom missbruksvården kommer att te sig. 

Det krävs en strukturell förändring eftersom många klienter inom missbruksvården 

hamnar mellan olika hjälporganisationer som är specialiserade inom olika områden. 

Ansvaret och strukturen mellan dessa är i dagsläget diffust. Målgruppen som 

socialarbetarna nämner blir idag mer komplex. Hur ska Sverige gå tillväga? Kan det vara 

så att en gemensam huvudman, antingen region eller kommun kan vara en lösning på några 

av studiens identifierade faktorer – som exempelvis samsjuklighet, handlingsutrymme och 

samverkan?  
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Bilaga 1 – informationsbrev 

 

 
Förfrågan om att delta i en studie om socialsekreterares erfarenheter av 

placeringar av vuxna missbrukare.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av socionomutbildningen vid 

Jönköping University. Studien kommer att genomföras med hjälp av enkäter som tar 

ca 15 minuter att fylla i och berör din erfarenhet/uppfattning av placeringar av vuxna 

missbrukare. Studien är en fördjupning på en tidigare uppföljning inom Jönköpings 

län gällande HVB-placeringar av vuxna missbrukare. Uppföljningen gjord av 

Jönköpings län baseras på enkätundersökningar gjorda mellan 2016–2017. Syftet med 

studien är att undersöka socialsekreterares bild av en lyckad placering, samt vilka 

faktorer som gör att socialsekreterare känner en nöjdhet med placeringar även om de 

avbryts i förtid.  

 

Redovisningen av resultatet kommer att ske på gruppnivå och ingen individ kommer 

att kunna identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete 

till andra socionomstudenter, handledare samt FoU ledare Boel Sjöström inom Region 

Jönköpings län. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Högskolan i Jönköping. Den information Du lämnat i enkäterna kommer 

att förstöras då examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.   

 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Genom att Du fyller i enkäten lämnas samtycke till att delta och 

att uppgifterna används i resultatet. Insamling av data kommer inte att påverka ert 

arbete.  

 

Ansvariga för studien är socionomstudenterna Cassandra Björklund och Mia Sarajlija 

från Jönköping University, samt handledare Emme-Li Vingare, doktorand på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

Enkäten avslutas den 18 april klockan 16.00. En påminnelse kommer att skickas den 

17 april.  

 

Cassandra Björklund              Emme-Li Vingare 

Student               Doktorand/handledare 

cassandrabjorklund@hotmail.com             emmeli.vingare@lnu.se 

073-5416848               072-7133456 

 

Mia Sarajlija 

Student 
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Bilaga 3 – intervjuguide  

 
Intervjuguide 

 

Introduktion 

▪ Syftet med uppsatsen klargörs 

▪ Struktur för intervjun tydliggörs 

▪ Etiska principer klargörs 

 
Frågor 

 
Vad kännetecknar en lyckad placering enligt dig? 

Vad ligger på den enskilde, på socialtjänsten, placeringen i sig samt andra omgivande 

faktorer? 

 

Vad anser du är en avgörande faktor för ett gott samarbete mellan HVB och 

socialarbetare? 

 

Hur upplever du att samarbetet mellan HVB och socialarbetare generellt 

fungerar? 

 

Vad tror du att den höga procenten avbrott av placeringar beror på? 

 

Vad är dina reflektioner kring den pågående uppföljningen som du genomför? 

 

Vilka utmaningar har du identifierat inom missbruksvården i stort? 

 

Vad kan man förvänta sig åstadkomma med de interventioner som finns idag? 

Ses dessa interventioner som tillräckliga, eller saknas interventioner? 

 

Vad tror du motiverar klienten att frivilligt ta emot behandling? 

 

 

 
 

 


	Förord
	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar

	Begreppsdefinitioner
	Missbruk
	Hem för vård eller boende
	Socialarbetare

	Bakgrund och tidigare forskning
	Missbruksvården i Sverige
	Klienten i centrum
	Motivation
	Komplexa vårdbehov

	Rollen som socialarbetare
	Handlingsutrymme
	Bemötande

	Välfärdsstatens interaktion
	Samverkan mellan vårdgivare, organisation och klient


	Teoretiska referensramar
	Systemteori
	Kommunikation som system
	Luhmanns sociala system
	Funktionssystem
	Systemteori i socialt arbete

	Metodbeskrivning
	Datainsamlingsmetod
	Kvalitativa enkäter
	Semistrukturerad intervju

	Urval
	Genomförande
	Analys
	Kvalitetskriterier
	Forskningsetiska principer

	Resultat och analys
	Individuella och professionella faktorer
	Individuella faktorer
	Professionella faktorer

	Samverkan

	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion

	Slutsatser
	Litteraturförteckning
	Bilaga 1 – informationsbrev
	Bilaga 2 – enkät
	Bilaga 3 – intervjuguide

