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Sammanfattning 

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika är ett hälsoproblem som kostar samhället 

mycket pengar. Alkohol i Sverige och i många andra länder är en laglig substans, däremot är 

allt bruk av narkotika olagligt men trots det har det blivit lättare att köpa och antalet 

missbrukare ökat. När det gäller vård och behandling för personer med missbruk- och 

beroendeproblem har både kommunerna och landstinget ett ansvar för sina invånare och 

ska med hjälp av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen komma fram till en 

behandlingsplan för respektive individ. Missbruk handlar om ett beteende som skapar 

konsekvenser för samhället och andra människor. Individer med ett missbruk och 

beroendeproblem har olika behov i en behandling vilket innebär att kommunerna och 

landstinget bär på ett stort ansvar till evidensbaserad vård. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika samhällsaktörer arbetar med att stödja ett 

missbruks- eller beroendeproblem. Denna studie är en kvalitativ studie baserad på sex 

semistrukturerade intervjuer. Howard Beckers stämplingsteorin och Ted Goldbergs teori om 

självbild och avvikandekaraktär har använts i denna studie. En stämpling är något som 

kommer från andra människors reaktioner på det avvikande beteendet. Har man hamnat i 

stadiet för acceptans av stämplingen kan det leda till en avvikandekaraktär.  

Studiens resultat visade bland annat att samtidiga insatser under behandlingens gång har en 

stor betydelse för ett hållbart resultat, individerna riskerar annars att hamna mellan stolarna 

och tappa motivationen. Att bli fri från sitt missbruk är en lång process som även fortsätter 

efter behandlingen vilket man arbetar mycket med under behandlingen men för ett 

långvarigt resultat behöver man satsa på eftervården.  

  



 
 

Abstract 

Addiction and misuse of alcohol and drugs is a health problem that costs the society a lot of 

money. Alcohol in Sweden and in many other countries is a legal substance. On the other 

hand, drugs are illegal but despite the law, it has become easier to buy and the number of 

addicts has increased. In terms of care and treatment for people with addictions problems, 

both the municipalities and the county councils have responsibilities for their citizens. They 

must, in accordance with The Social Services Act and the Health Care Act, come up with a 

treatment plan for the individual’s addiction is a behavior that creates consequences for the 

society. Individuals with addiction problems have different needs in treatment, which means 

that the municipalities and county councils bear great responsibility for evidence-based care. 

The purpose of the paper is to investigate how different social actors work to support an 

addictions problem. This study is a qualitative study based on six semistructured interviews. 

Howard Becker's stamping theory and Ted Goldberg's theory of self-esteem and deviation 

characteristics have been used in this study. Stamping is the reaction from other people 

towards the deviant behavior. When you reach the stage of acceptance of the stamp, it may 

lead to a deviation character. 

 

The study concluded with, among other things, that simultaneous interventions during the 

treatment are of great importance for a sustainable outcome, and individuals may otherwise 

fall between the chairs and lose their motivation. Being free from abuse is a long process 

that continues after treatment, which is of great importance of work during treatment, but 

for long-term results, one needs to focus on aftercare. 
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1. Inledning  

Missbruk av olika slag är tyvärr för många människor en realitet och kan vara ett svårt ämne 

att prata om. Det är viktigt att vara medveten om att beroende och kontrollförlust kan se 

olika ut för olika personer. För vissa är ett beroende ett kroniskt tillstånd där man 

återkommande misslyckas med sina försökt att sluta med drogen. För andra personer kan 

både droganvändningens grad och den upplevda kontrollförlusten variera över tid och olika 

sammanhang.1  

Missbruk och beroende är två begrepp som länge har använts med olika innebörd. Beroende 

handlar om drogens påverkan och förändringar av hjärnan medan missbruk handlar om hur 

droganvändning påverkar individens liv och handlingar. Ett beroende kan utvecklas om man 

exempelvis dricker alkohol under en längre period och i samband märker att det har blivit 

svårt att sluta samt att det är något man dagligen tänker på. Ett missbruk är ett upprepande 

av substansen på ett sådant sätt att det leder till återkommande problem i vardagen. Det 

kan handla om att utsätta sig själv eller andra för fara samt att någon man tidigare ansåg 

vara intressant inte är lika viktigt. Termen ”missbrukare” kan användas i ett negativt 

sammanhang som i att beskriva en person eller dess karaktär. Detta kan uppfattas som 

kränkande och kan bland annat skapa en känsla av utanförskap.2 Ett missbruk påverkar inte 

bara individen själv utan även närstående och kan förekomma vart som helst i alla 

samhällsklasser både dolt och öppet. Att leva med någon med ett missbruksproblem kan 

även försämra närståendes hälsa. Om det handlar om missbruk av narkotika och alkohol är 

vanliga symtomen stress, sömnsvårigheter samt svårt att klara av vardagen.3 

När det gäller legala substanser så som alkohol accepterar samhällets medborgare bruk, 

men att gå från bruk till missbruk dvs. överkonsumera substansen kan ses som något 

avvikande.4 Däremot förekommer det svårigheter i samband med narkotika eftersom all 

icke-medicinsk hantering av narkotika i Sverige är olagliga och där med finns det inte något 

legalt bruk av narkotikaklassade ämnen, med undantag inom sjukvårdens ramar.5 En statlig 

                                                           
1 Johanson, Björn. Richert, Torkel. Svenson Bengt. Alkohol och narkotikaproblem. 2017 
2 Hemsida: Drugsmart 
3 Ibid 
4 Johansson, K. & Wirbing, P. Riskbruk och missbruk alkohol – läkemedel – narkotika. 2005 
5 Ibid 
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översyn av missbruks- och beroendevården i Sverige genomfördes 2009–2011. Omkring 

780 000 personer över 18 år hade ett missbruk eller beroende av alkohol och av dessa söker 

dock inte alla vård för sitt missbruk eller beroende. Enligt beräkning har cirka 80 000 

personer ett tungt alkoholmissbruk baserat på antalet personer som vårdas i sluten eller 

öppenvård. Cirka 55 000 personer beräknades ha ett missbruk eller beroende av narkotika 

och cirka 29 500 personer av dessa klassas som grava narkotikamissbrukare.6   

 

Ett missbruk kan påverka samhället på många olika sätt och användandet av alkohol och 

tobak är det vanligaste folkhälsoproblemet i Sverige.  Enligt Folkhälsoinstitutet handlade 

svenskar alkohol både i Sverige och andra länder för 38 miljarder kronor 2003. Eftersom 

narkotika inte är legalt så finns det inte några registrerade försäljningar. Uppskattningsvis 

har man kunnat göra en bedömning att man handlar narkotika för cirka 2,3 miljarder kronor 

i Sverige.7 Det krävs mycket resurser i form av vård och stöd för människor som lever med 

ett missbruk eller i en relation med någon som missbrukar.  Kommunens kostnader 2009 

gällande insatser för missbruks- och beroendevården låg på totalt 5,5 miljoner koronor. 

Enligt socialstyrelsen statistik har det ökat med 55 procent på cirka tio år. Landstingets 

kostnader har beräknats vara cirka 2,8 miljarder kronor till specialiserad sluten vård samt 3,1 

miljarder kronor till öppenvård.8 

Problem 

Missbruk uppstår inte i ett vakuum utan påverkas bland annat av sociala faktorer. Individer 

med ett missbruk eller beroendeproblem har en lång resa att gå igenom för att kunna leva 

ett drogfritt liv. Denna resa innebär både en resa i sig själv samt en resa att hitta tillbaka i 

samhället. Behandlingsprocess innehåller olika aktörer och samverkan mellan dessa är viktig 

för att få ett långvarigt resultat.9 Missbruk handlar om ett beteende som skapar 

konsekvenser för samhället och andra människor. Individer med ett missbruk och 

beroendeproblem har olika behov i en behandling vilket innebär att kommunerna och 

landstinget bär på ett stort ansvar till evidensbaserad vård. De inblandade aktörerna arbetar 

under sina respektive lagar och ansvarar för olika delar under rehabiliteringens gång. Det kan 

                                                           
6 Rapport: Socialstyrelsen 
7 Hemsida: Socialstyrelsen  
8 Statens offentliga utredningar, vol. 2  
9 Hemsida: Riksdagen  
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vara allt från avgiftning, motivation, boende, sysselsättning etc. Samhället har en skyldighet 

att ingripa i de fallen tvångsvård är det enda alternativet för individen och har i syfte att 

motivera personerna till en frivillig vård. En delaktighet i sin planering för ett drogfritt liv är 

en del av processen och en motiverad person är nyckeln till ett lyckat resultat.10  

Att knuffas mellan olika myndigheter och insatser när man söker hjälp för sitt missbruk eller 

beroende är ett problem i dagens samhälle. Individerna behöver i de flesta fallen samtidiga 

insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kommuner och landsting tolkar 

sitt ansvar olika vilket kan vara ett problem och personer som söker hjälp kan hamna mellan 

stolarna under processen. Vissa landsting anser att behandling av personer med missbruk 

eller beroende är ett kommunalt ansvar och att landstingets ansvar är begränsat. Denna 

begränsning innebär behandlingsansvar mellan personer som har missbruk eller 

beteendeproblem och allvarlig psykisk sjukdom.11  

Enligt utredaren Gerhard Larsson brister vårdsystemet på fyra punkter. Missbrukarens 

ställning och vårdens tillgänglighet, kompetensen och kvaliteten på vården och dess 

personal, ansvarsfördelningen mellan huvudmännen samt tvångsvården. Vården för 

människor som söker hjälp för sitt missbruk enligt Larsson måste bli lättillgänglig och mer 

anpassad för individerna.12Uppdelningen mellan huvudmanskapet enligt svensk 

behandlingsmodell är ovanligt. Danmark är ett exempel som har en speciell 

behandlingsmodell där kommunen har hela ansvaret för beroendevården och i de flesta 

jämförbara länder har sjukvården huvudansvar för vård och behandling av ett missbruk och 

beroendetillstånd.13  Idag saknas det ett tydligt ansvar kring respektive aktörs roll inom 

vården och tidigare forskning visar att ansvaret måste tydliggöras för att komma till rätta 

med de problem som idag drabbar den enskilde individen samt vårdens effektivitet.14 

Samarbetet mellan läkare, psykologer och socionomer har en central roll i en välfungerande 

evidensbaserad vård och kan vara ett viktigt steg mot förbättring individerna. 

                                                           
10 Svenonius, Camilla. Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården. 2008 
11 Statens offentliga utredningar vol.1.  
12 Hemsida: Bristfällig missbruksvård 
13 Hemsida: Läkartidning 
14 Statens offentliga utredningar vol.1. 
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Syfte/Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika samhällsaktörer arbetar med att stödja ett 

missbruks- eller beroendeproblem.  

• Vilka funktioner fyller dessa aktörer under rehabiliteringsprocessen?  

• På vilket sätt samverkar dessa aktörer inom dess insatser? 

• Vilka utvecklingsområden behövs för att åstadkomma ett långvarigt resultat? 

 

Avgränsning 

I Uppsatsen har det gjorts en geografisk avgränsning där i huvudsak aktörer från Norrland 

har studerats. I och med att jag flyttade till Stockholm mellan den första fasen av 

uppsatsskrivandet och den senaste har även material samlats in därifrån  

Disposition 

Uppsatsen har följande disposition: I nästa kapitel följer en genomgång av de olika aktörer 

som oftast är med i rehabiliteringsprocessen för individer med missbruks- och 

beteendeproblem samt några av de behandlingsmetoder som används. Kapitlet därefter 

behandlar tidigare forskning samt de teorier som har använts. Sedan kommer metoden som 

beskriver hur studien har genomförts och hur kontakterna med respektive respondent har 

skett. Därefter kommer resultat och analysdelen som beskriver studiens slutresultat och 

sedan en diskussion.    
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2. Bakgrund  

Ökning och kostnader av missbruk 

Alkohol i Sverige och i många andra länder är en laglig substans och kan därmed vara väldigt 

lätt att få tag i. Restauranger, krogar och mataffärer är några av konsumenterna och är man 

21 år så har man rätt att köpa alkohol. Däremot är allt bruk av narkotika olagligt men trotts 

det har det blivit lättare att köpa och antalet missbrukare ökat. Efter världskriget har 

alkoholkonsumtionen i Sverige ökat men även i många andra länder. 1946 var volymen för 

invånare över 15 år i Sverige cirka 4 liter, men stor ökning skedde slutet på 60-talet fram till 

1976 då volymen blev 7,7 liter per invånare. Dödsfallet skrumplever fördubblades mitten på 

60-talet till mitten på 70-talet. Alkoholkonsumtionen minskades därefter för att stabiliseras i 

mitten på 80-talet. 1999 skedde det återigen en ökning och volymen 10,4 liter (100 procent, 

alkohol per invånare över 15 år vilket motsvarar 26 liter 40 procent starksprit)15  

1979 fanns det cirka 10 000–14 000 tunga narkomaner i Sverige. 1998 genomfördes en ny 

undersökning (MAX-projektet)16 och visade att antalet tunga narkomaner hade ökat till 

26 000 och Björn Fries som är regeringens narkomansamordnare uppskattade att siffran 

skulle stiga till 30 000 år 2004. Den mest använda drogen bland tunga narkomaner var år 

1998 amfetamin samt opiater främst heroin. Skälen till bruket kan vara att individen vill få 

ökad reseffekt eller hindra sömnrubbningar och ångest vid abstinens.17   

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika kostar samhället mycket pengar, år 2003 

genomförde Socialstyrelsen en undersökning kring samhällets direkta kostnader och syftet 

med undersökningen var att uppskattningsvis se vad alkohol och narkotika kostar samhället. 

Kostnaderna uppstår för olika aktörer i samhället och har olika syften. År 2003 kostade 

alkohol- och narkotikamissbruket samhället 30 miljarder kronor. Kommunerna står för 10 

miljarder av dessa kostnader och detta avser kostnader för socialtjänsten, räddningstjänsten 

och skolverksamheten. Landstingets kostnader uppskattades vara 4,5 miljarder kronor och 

är kostnaderna för primärvård, öppen- och slutenvård samt tandvård. Statens kostnader 

beräknades i undersökningen ligga på 12,4 miljarder kronor och är fördelade mellan 39 olika 

                                                           
15 Johansson, Katarina & Wirbing, Peter. Riskbruk och missbruk alkohol – läkemedel - narkotika 2005 
16 Ibid  
17 Ibid  
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myndigheter. Insatser och åtgärder från arbetsgivare, företagshälsovård och 

frivilligorganisationer kostade dessa 2,6 miljarder.18 

Konsekvenser i följd av missbruk och beroende  

Missbruk och beroende är olika tillstånd, vård för personer med missbruk och 

beroendeproblem används ordet missbruk generellt utan att detaljera ifall ett beroende 

finns eller inte. Ett av dem viktigaste kännetecken när det gäller både missbruk och 

beroende är att trots kännedomen till de negativa konsekvenserna fortsätter man använda 

drogen. Vid missbruk kan det innebära att trots att man hamnar i negativa situationer när 

man är påverkad så gör man om det igen. När det gäller ett beroende så kan det vara att 

personen kan ha satt upp regler för sitt drogintag men har svårt att följa det, trots att man 

mår dåligt över det.19 

Missbruk handlar om ett beteende som skapar konsekvenser till samhället och andra 

människor. Kontakten med anhörig bli lidande, missköter arbetet och man kan utsättas för 

farliga situationer så som rattfylleri, slagsmål eller sexuellt utnyttjad.20 Ett ständigt missbruk 

kan sakta leda till ett beroende som handlar mer om ett tvångsintag av drogen21och har mer 

fysiska och psykiska konsekvenser för individen själv. Man använder drogen vid olämpliga 

tidpunkter, tål eller behöver mer och kan även känna ett starkare sug. 

Individens rättigheter inom missbruks och beroendevården 

Alla individer inom missbruks- och beroendevården har olika rättigheter, att vara delaktig i 

sin planering är en av de viktiga delarna. Socialtjänsten och landstinget är skyldiga till att 

informera vilka behandlingar som finns och tillsammans ser man över vilken som passar 

varje individ. De avgörande behandlingsinsatserna ska utgå från hela personens livssituation 

både de fysiska som de psykiska. Det råder sekretess kring personuppgifter i socialtjänsten 

och ingen obehörig får veta om man befinner sig på ett behandlingshem.22 

                                                           
18 Hemsida: Socialstyrelsen  
19 Saxon, Lars & Wirbing Peter. Återfallsprevention, färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol,    
narkotika och läkemedel 2004 
20 Ibid  
21 Johansson, Katarina & Wirbing, Peter. Riskbruk och missbruk alkohol – läkemedel - narkotika 2005 
22 Svenonius, Camilla. Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården. 2008 
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Missbruk handlar om ett beteende som skapar konsekvenser för samhället och andra 

människor. Individer med ett missbruk och beroendeproblem har olika behov i en 

behandling vilket innebär att kommunerna och landstinget bär på ett stort ansvar till 

evidensbaserad vård. De inblandade aktörerna arbetar under sina respektive lagar och 

ansvarar för olika delar under rehabiliteringens gång. Det kan vara allt från avgiftning, 

motivation, boende, sysselsättning etc. Samhället har en skyldighet att ingripa i de fallen 

tvångsvård är det enda alternativet för individen och har i syfte att motivera personerna till 

en frivillig vård. En delaktighet i sin planering för ett drogfritt liv är en del av processen och 

en motiverad person är nyckeln till ett lyckat resultat.  

Involverade aktörer under rehabiliteringen 

När det gäller vård och behandling för personer med missbruk- och beroendeproblem 

förekommer det ett samarbete mellan kommun och landsting. Idag har kommunerna det 

största ansvaret att individen ska får den hjälp och stöd som behövs, medan landstinget står 

för den medicinska delen. Under behandlingens gång ska individen alltid vara delaktig och 

utformas i samförstånd med personen i fråga.23  

De har även ett ansvar för den sociala delen, dvs. boende och sysselsättning samt en 

uppföljning och detta går enligt socialtjänstlagen. Primärvården har ett förebyggande ansvar 

och ska erbjuda tidig rådgivning och kortare behandlingsinsatser för personer med missbruk. 

Personer som har haft ett tidigare missbruksproblem och inte lider av allvarliga psykiska 

problem ska primärvården erbjuda uppföljande medicinsk behandling.24 

Socialtjänsten 

Socialtjänstens uppdrag styrs av socialtjänstlagen (SoL) där första paragrafen lyder: 

”1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.” (5 kap. 9§ SoL) 

I varje kommun finns det en socialtjänst och som har i uppgift att ta hand om alla sina 

invånare. Socialtjänsten ansvarar för många områden i samhället och ett av de viktigaste 

                                                           
23 Hemsida: Vårdguiden  
24 Hemsida: Läkartidning  
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arbetsområden är att skapa en trygghet och goda förhållanden för individer som bor i 

kommunen.25  

Individ- och familjeomsorgen ska i enligt med socialtjänstlagen erbjuda olika former av 

behandlingar och stöd för personer med missbruks- eller beroendeproblem. Socialtjänsten 

kan erbjuda individerna motivationsinriktade samtal, tolvstegsmodellen, kognitiv 

beteendeterapi samt självkontrollträning. Barn och närstående med missbruksproblem kan 

även bli erbjudna insatser så som öppenvård och dygnsvård av socialtjänsten.26  

”9§ Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 

hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och 

noga bevaka att planen fullföljs” (5 kap. 9§ SoL).  

Socialtjänsten har i uppgift att hjälpa socialt utsatta personer i respektive kommun och 

ska i samförstånd med respektive person planera behandlingen och bevaka att planen 

fullföljs. De har även i uppgift att hjälpa socialt utsatta individer med ekonomiskt bistånd 

och enligt socialtjänstlagen kap 4. 1§ finns inget utrymme att avslå en ansökan om 

bistånd om den enskilde inte accepterar behandling eller vissa. Det är socialtjänstens 

ansvar att arbeta på ett sådant sätt att varje individ blir motiverad till att förändra sin 

situation. 27 

Psykiatrin 

Landstingets uppdrag styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där den första paragrafen 

lyder: 

”3 § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i 

fråga om 1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 2. personer som missbrukar 

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel 

eller spel om pengar, och 3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet28 (16 

kap. 3§ HSL) 

                                                           
25 Hemsida: Riksdagen  
26 Hemsida: Regeringen  
27 Rapport: Socialstyrelsen 
28 Hemsida: Riksdagen 
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Vård och omsorg ska finnas tillgänglig till alla som behöver det. Kommunen och landstinget 

har uppdelat ansvar och har som syfte att förbättra situationer för individer med psykiska 

funktionsnedsättningar och samtidigt öka individernas möjligheter till gemenskap och 

delaktighet i samhället.29  Inom missbruksvården delar olika regioner upp sitt ansvar mellan 

olika aktörer. Psykiatrin står för den medicinska delen dvs. behandling av beroendet så som 

avgiftning av de olika substanserna.30  

Lagen om vård av missbrukare (LVM) 

LVM är en tvångslag som kompletterar socialtjänstlagen SoL: 

”3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren 

så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling 

och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467).” 

Behandlingsinsatser och vård för individer med missbruks- eller beroendeproblem ska 

genomföras på frivillig väg. Samhället har en skyldighet att ingripa vid allvarliga fall för att 

individen ska få den vård som han eller hon behöver. Tvångsvård får enbart användas då det 

inte finns några andra alternativ. Syftet med denna typ av vård är att avbryta individens 

missbruk och motivera personen att förutsätta behandlingen frivilligt. Under sex månader 

kan vården pågå och så fort syftet har uppnåtts ska tvångsvården avbrytas. 31 För att 

socialtjänsten ska omhänderta en vuxen missbrukare enligt LVM måste till exempel läkare, 

socialsekreterare eller någon nära anhörig göra en LVM-anmälan till socialtjänsten som 

sedan gör en utredning. Om den visar att klienten behöver vård enligt LVM gör 

socialtjänsten en ansökan om tvångsvård hos förvaltningsrätten. 32 

Behandlingshem 

Öppenvård / Slutenvård  

Öppenvård är en behandlingsform som hjälper personer att avvänja sig från sitt missbruk 

och beroendeproblem. Behandlingen sker oftast på dagtid och individen bo i de flesta fallen 

                                                           
29 Hemsida: Sater  
30 Hemsida: Plus 
31 Hemsida: Vårdguiden  
32 Hemsida: Statens institutions styrelse  
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hemma samt ha någon form av sysselsättning. 33  Inom hälso- och sjukvårdens område 

omfattar öppenvård bland annat rådgivning och läkemedelsbehandling vid psykiatrisk 

mottagning, beroendemottagning eller vårdcentral.34  

 

Slutenvård är en annan behandlingsform att hjälpa personer att avvänja sig från sitt 

missbruk och beteendeproblem. Denna metod bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning. 35 

Inom socialtjänstens område benämns sluten vård ofta instruktionsvård och består av 

individuellt behovsprövade insatser. Inom hälso- och sjukvården består den slutna vården i 

huvudsak av inskrivning vid vårdavdelning på sjukhus.36 

Behandlingsmodeller  

Addiction severity index (ASI) 

Det finns en rad olika behandlingsmodeller som används av de delaktiga aktörerna inom 

missbruksvården.  ASI-intervju är ett hjälpmedel som används i utvärderingsstudier och som 

bedömnings- och uppföljningsmetoder i missbruks- och beroendevården. Intervjun 

förekommer i två modeller, ASI- grund vilket innebär att bedömer och kartlägger problemet. 

Sju livsområden förekommer under intervjun vilket innefattar personens psykiska samt fysisk 

hälsa, familj och umgänge, arbete och försörjning, rättsliga problem, alkohol- och 

narkotikaanvändning. 37 ASI-uppföljning är den andra modellen och är en bevakning av 

individens behandling samt göra en avstämning av personens situation. Med uppföljningen 

får man veta hur den enskilda personens situation har utvecklats, antingen under tiden som 

vissa insatser genomförs eller avslutade insatser. Frekvensen för avstämningarna kring 

personens situation kan variera mellan t.ex. varje halvår, vid avslutad kontakt eller en tid 

efter behandlingen har avslutats.38   

Tolvstegsprogrammet  

Tolvstegsprogrammet, även kallad minnesotamodellen, är en av de vanligaste 

behandlingsmodellerna i Sverige, både inom öppen- och slutenvård. Modellen utgår från att 

                                                           
33 Hemsida: City öppenvård 
34 Statens offentliga utredningar. vol. 2 
35 Hemsida: HVB-hem 
36 Statens offentliga utredningar. vol. 2 
37 Hemsida: Socialstyrelsen 
38 Rapport: Socialstyrelsen  
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beroendet är en sjukdom och är baserat på tolv steg. Det första steget är förståelse för sitt 

tillstånd och att man har tappat kontrollen över sitt missbruk. Sammanfattningsvis går 

behandlingen ut på att fokusera på sig själv och arbeta med sina dåliga sidor samt gottgöra 

de personer man har sårat eller skadat. Bön och meditation är vanligt inom 

tolvstegsprogrammet och symboliserar att det finns en högre makt, men programmet i sig 

har inga kopplingar till kyrkan eller någon religion.39  

Motiverande samtal (MI) 

Motiverande samtal används vid behandling av vuxna och ungdomar med alkohol- och drog 

problem men även så som kost, spelproblem. Metoden används inom kriminalvården, 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt psykiatrin.40 Målet med motiverande samtal är att 

hjälpa människor att komma vidare i förankringsprocessen. Behandlingens mål är att försöka 

få fram klientens egna tankar och idéer för att väcka personernas motivation till förändring41 

Återfallsprevention 

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och har i syfte att 

individerna ska förbättra sina möjligheter i att leva nyktert/drogfritt. Metoden kan användas 

vid flertal olika problembeteenden såsom riskbruk och missbruk av alkohol, mediciner, 

droger, spelberoende, och ätstörningar. Man arbetar med sin förmåga att känna igen sina 

risksituationer för ett återfall och på de problem som hänger samman med sitt beroende.42  

Ideella organisationer  

Anonyma Alkoholister (AA) 

Anonyma Alkoholister är en möjlighet i samhället för den alkoholist som har en önskan att 

sluta dricka och är ett viktigt komplement till all annan form av behandling. AA:s enda syfte 

är att hjälpa de personer som fortfarande lider och är en ideell rörelse av alkoholister som 

stöttar varandra att bli och förbli nyktra. Idag finns det cirka 116 000 AA-grupper i runt om i 

världen, vilket kan ses som en styrka och underlättningen för personer som är på resandefot 

och behöver stöd.43  

                                                           
39 Hemsida: Minnesotamodellen 
40 Hemsida: Socialstyrelsen 
41 Hemsida: Statens institutions styrelse  
42 Hemsida: Psykiatrin  
43 Hemsida: Anonyma Alkoholister   
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Anonyma Narkomaner (NA) 

Anonyma narkomaner fungerar på samma sätt som för anonyma alkoholister, individerna får 

ta del av varandras hopp, styrka och erfarenheter. Det enda villkoret för att ta del av 

medlemskapet i anonyma narkomaner är önskan att sluta använda substansen. I Sverige 

förekommer det ca 400 NA möten varje vecka och ca 80 000 i världen.44   

Anhöriga 

Runt om kring en person med missbruksproblem finns ofta anhöriga (föräldrar, syskon, 

partner) men även vänner och arbetskamrater. Användandet av de olika substanserna på ett 

destruktivt sätt kan även ha en påverkan på dem. De kan handla om oro för personens liv 

och hälsa samt att personen ska fara illa.45 I vissa fall kämpar de anhöriga med att presentera 

en positiv offentlig bild medan de i hemlighet lever med skam och rädsla. Missbruket kan 

skapa distans och utanförskap från familjen och vänner vilket kan leda till öka känsla av 

hopplöshet och ibland är förlusten av stödjande relationer det sista slaget som för personen 

att lämna sitt missbruk. För andra kan risken vara att de faller djupare i sitt missbruk.46  

Man kan ses som medberoende i missbruket och det finns oftast det behov av utbildning, 

rådgivning och stöd. Det kan vara jobbigt och tungt på flera sätt en för anhörig eller vän till 

individer med missbruk- och beroendeproblem. Frågor kring hur man kan konfrontera denna 

person, hur kan jag hjälpa till och hur kan jag få stöd och hjälpt till att leva mitt egna liv 

normalt är frågor som kan dyka upp. Olika behandlingsmodeller har tagit fasta på den skuld 

många med missbruksproblem känner inför sina anhöriga och har tagit in 

anhörigproblematiken i behandling. Familjeveckor ingår oftast i tolvstegsbehandlingen vilket 

innebär att personerna får möjlighet att bjuda in sina nära och berätta om sina upplevelser 

samt får kunskap kring sjukdomsbegreppet. 47  

  

                                                           
44 Hemsida: NA Sverige  
45 Johanson, Björn. Richert, Torkel. Svenson Bengt. Alkohol och narkotikaproblem.2017 
46 Artikel: Missbrukens effekt  
47 Hemsida: Anhöriga  
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3. Tidigare forskning 

Synen på missbruk 

I en artikel beskriver Matilda Hellman48 sin undersökning hur en finsk dagstidning framställer 

missbrukare mellan år 1968 till 2006. Hellman menar att tidningen spelar en viktig roll på 

synen av hur olika grupper uppfattas. Beskrivningar av missbruk har förändrats från att ha 

varit något som främst drabbar specifika grupper som arbetar- och underklassen till 

någonting som kan drabba alla. Bilden av missbrukare i samhället menar Hellman ses allt 

mer som en medicinsk fråga istället för en social. Förflyttningen till att se missbruk som ett 

individuellt problem är ett nytt sätt för samhället att kontrollera avvikare enligt Hellman. 

Genom att se problemet som ett individuellt problem bör missbrukaren söka råd hos 

experter, när det tidigare i tidningarna handlade om att samhället bör anpassas för att inte 

skapa utsatta grupper. 

McLellan, T. Lewis, D. O’Brien, C. Kleber, H49 beskriver i en artikel att dyra och störande 

sociala problem kan förknippas med missbruk. Författarna nämner att tidigare studier visar 

att missbruket kostar cirka 67 miljarder dollar årligen, t ex brott, förlorad 

arbetsproduktivitet, omsorg och andra sociala problem. Dessa dyra effekter av droger har 

haft en påverkan på allmänheten att missbruk främst är ett socialt problem och kräver 

förbud och brottsbekämpning snarare än ett hälsoproblem som kräver förebyggande och 

behandling. Uppfattningen att missbruk är en kronisk sjukdoms delas av många läkare och 

”om drogberoende är mer som en kronisk sjukdom, kommer lämpliga normer för behandling 

och resultatförväntningar att finnas bland andra kroniska sjukdomar”.50  

Skam och skuld i samband med beroende 

Skam och skuld är två viktiga begrepp att uppmärksamma vid behandlingsplanering. 

Forskaren Shally A. Wiechelt51 beskriver i en artikel att individer som haft beroende kan 

skam och skuld vara känslor som blir svåra att hantera. Det kan vara svårt för allmänheten 

                                                           
48 M. Hellman: Designation practices and perceptions of addiction – a diachronic analysis of Finnish press 
material from 1968–2006 
49 A. Thomas McLellan, David C. Lewis, Charles P. O’Brien, Herbert D. Kleber, Drug Dependence, 
 a Chronic Medical Illness Implications for Treatment, Insurance, and Outcomes Evaluation. 1689–1695 
50 Ibid  
51 Shelly A. Wiechelt (2007) The Specter of Shame in Substance Misuse, Substance Use & Misuse, 42:2-3, 399-
409 
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att skilja dessa två begrepp och Wiechelt beskriver skam som något individer kan känna när 

de konfronteras med sina brister. Skammen handlar om att ens egna brister blir avslöjade 

för andra människor vilket kan vara väldigt svårt för individen att stå ut med. Skuld är den 

känslan som uppstår när individen har dåligt samvete för något som kan anses vara 

avvikande. Om en individ gjort något fel som denne känner skuld över så kan det finnas 

möjlighet att rätta till det genom gottgörelse eller kompensation. I skammen kan de kännas 

at en allra innersta blivit avskalat. Känslan av skam kan enligt Wichelt få individen att 

skämmas över sin egen bristande person och att kompensera eller rätta känslan är inte lika 

lätt.  Där med kan känslan av skuld vara lättare att hantera än känslan av skam.  

Skam hjälper individer att utveckla samvete och att den positiva potentialen fungerar som 

ett redskap som ska hjälpa individen att reglera sitt beteende genom att anpassa sig till 

andra och förstå gränser. Wiechelt beskriver hur skam i samband med beroendeproblematik 

ofta ses som både en orsak till och upprätthållare av själva beroendet. Stark skam kan då 

dövas genom att använda substanspreparat och det beroende som då utvecklas blir ännu en 

källa till skam vilket leder till en känsla av kontrollförlust. Skammen ökar då och detta leder 

till ett ökat substansberoende för att dämpa skamkänslorna. Att individer med ett 

missbruksproblem har högre skam än personer med annan psykisk ohälsa eller den allmänna 

befolkningen och att individer med högre skam är benägna att få fler missbruksproblem 

finns det bevis på enligt Wiechelt.   

Shally A. Wiechelt och Esther Sales52 visar i en studie att medlemmar av (AA) hade rent 

generellt en problematisk nivå av skam. Studien visade även de individer som hade större 

skam hade det svårare att anpassa sig till socialt arbete än någon med lägre skämtnivå. 

Resultatet från studier baserad på individer från anonyma narkomaner (NA) och 

bostadsbehandlingsprogrammet som ha haft problem med missbruk behöver behandling 

som även arbetar med att minska skammen och förbättra deras livskvalitet vilket i sin tur 

kan leda till ett långvarigt resultat av behandlingen.  

                                                           
52 Wiechelt, S. A., Sales, E. (2001). The role of shame in women’s recovery from alcoholism: The impact of 
childhood sexual abuse. Journal of Social Work Practice in the Addictions 1(4):101–116. Se i Shelly A. Wiechelt 
(2007) The Specter of Shame in Substance Misuse, Substance Use & Misuse, 42:2-3, 399-409 
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Socialt stöd 

Det sociala stöder har visat ha en stor betydelse i frågan om oro, ångest och depression för 

individer under rehabilitering enligt en undersökning gjort i Kanada, av Dobkin, P., De Civita, 

M., Paraherakis, A., Gill, K.53 Undersökningen visar att människor med starkt socialt stöd har 

mindre symtom av depression och oro än människor med svagt stöd, både under och efter 

missbruksbehandling. Även om behandlingen i sig var lyckad har depression och oro en 

negativ effekt på bevarandet av behandlingsresultaten samt individens fokus på sitt mål för 

nykterhet. Studien visar även att effekten av socialt stöd är beroende av vem stödjaren är 

och hur stödet ges men även hur individerna tar emot stödet. Detta visar vikten av 

uppriktiga, förtroendefulla och tillitsfulla relationer som förutsättningar för bra resultat. 

Socialt stöd har positiv betydelse ensligt studien för framgång i behandling men liten 

betydelse för det långsiktiga resultatet om det inte fortsätter efter avslutad behandling. 

Studiens resultat uppmärksammar vikten av engagemangen och kartläggning av sociala 

nätverk tidigt i behandlingen för att arbeta mot ångest, depression och oro.  

Sociala faktorer och vändpunkter 

Tidigare forskning visar att missbruk av dessa olika substanser kvarstår som ett stort 

nationellt problem som allvarligt påverkar individen och folkhälsan samt många sociala 

institutioner. 54 Forskningsresultatet har visat ett generellt mönster för livstidsdrogbruk och 

relaterade problem är extremt blandade.55. En del människor experimenterar med droger 

och sedan avstår medan en del blir frekventa användare. Sociala faktorer och vändpunkter 

har enligt forskare visat sig vara viktiga begrepp för att förstå förändringsprocesser som sker 

under en individs livsförlopp.  

Vändpunkter innebär en förändring eller en förändring av inriktning i livet som pågår över tid 

enligt Hser m.fl.56 som redogör utifrån Sampsons och Laubs studier om brott och avvikelse. 

Med sociala faktorer avser man individens sociala investeringar i de nätverk denna ingår i så 

som arbete och familj. När det gäller individernas möjlighet att skapa olika band till olika 

                                                           
53 Dobkin, P., De Civita, M., Paraherakis, A., Gill, K. (2002) The role of functional social support in treatment 
retention and outcomes among outpatient adult substance abusers. Addiction vol. 97, Issue 3, p347, 11p. 
54 Yih-Ing Hser Douglas Longshore M. Douglas Anglin. The Life Course Perspective on Drug Use  
A Conceptual Framework for Understanding Drug Use Trajectories. University of California, Los Angeles 2007 
55 Ibid 
56 Hser m.fl 2007 refererad i Sampson, R. J., and J. H. Laub. 1992. Crime and deviance in the life course. Annual 
Review of Sociology 8:63-84. 
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samhälleliga instruktioner är sociala faktorer centralt.  Ju mer resurser individerna har 

utifrån de sociala faktorerna desto lättare är det att finna fler möjliga alternativ till 

förändring.  För vissa kan vändpunkter komma plötsligt och oväntat men för många är inte 

vändpunkter en dramatisk förändring som sker plötsligt, utan är istället en del av en process 

som sker över tid. Hser m.fl.57 skriver att vändpunkter kan vara av både positiv och negativ 

karaktär. Ett livsförlopp enligt Hser m.fl. är en kombination av en aktiv och tidsvarierande 

process, vilket innebär att en persons livsbana inte alltid kan relateras till ett personligt val. 

Olika samhällstjänster som till exempel kriminalvården, socialtjänsten, primärvården etc. 

komma att påverka individens vändpunkter. Författarna menar att timing och vilket 

servicesystem som individen kommer i kontakt med är av relevans.58 

Tydligare ansvar effektivare vård 

Tidigare forskning visar att kommunens och landstingets ansvar för missbruks- och 

beroendevården måste tydliggöras för att komma till rätta med de problem som idag 

drabbar både den enskilde individen samt vårdens effektivitet. För cirka 30 år sedan kom 

den gällande lagstiftningen av missbruks- och beroendevården genom SoL (Socialtjänstlagen) 

och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Dessa lagar reglerar endast kommunernas och 

landstingets ansvar och insatser på en övergripande nivå för olika målgrupper. Detta gör att 

det idag finns ett betydande utrymme för både kommuner och landsting att tolka sina 

respektive uppdrag 59 

Forskningen visar60att det otydliga ansvaret inom missbruks- och beroendevården idag har 

allt för ofta negativa konsekvenser för individer i behov av hjälp. Man menar att bristerna 

oftast återfinns avseende tillgänglighet, samordning och kontinuitet.  

Tillgänglighetsproblemet handlar om att en person som är i behov av vård och stöd inte får 

tillgång till passande insatser i rätt tid, detta kan i sin tur leda till att individens motivation att 

ta itu med problemet minskas eller att problemet eskaleras.61 Samordningsproblem innebär 

att samtliga insatser inte blir av när behovet finns och detta kan leda till att 

                                                           
57Yih-Ing Hser Douglas Longshore M. Douglas Anglin. The Life Course Perspective on Drug Use  

A Conceptual Framework for Understanding Drug Use Trajectories. University of California, Los Angeles 2007 
58 ibid 
59 Statens offentliga utredningar vol. 1  
60 Ibid 
61 Ibid.  
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behandlingsresultatet försämras och risken för återfall ökar. Kontinuitetsproblemet innebär 

att individer inte erbjuds rätt kombination av insatser över tid även detta kan leda till 

försämrat behandlingsresultat och återfall är en insats inte efterföljs med andra nödvändiga 

insatser.62 

Tillgång till vård och behandling kan skilja sig beroende på vilket kommun eller landsting en 

person med missbruk eller beroende kan vara bosatt i. Vissa kommuner och landsting saknar 

grundläggande utbud av behandlingsinsatser som vilar på vetenskap och beprövade 

erfarenheter. I andra kommuner och landsting finns detta men tillgängligheten är begränsad 

och väntetiden är lång vilket kan leda till att utebliven behandling.63 

  

                                                           
62Statens offentliga utredningar vol. 1 
63Ibid.  
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4. Teori  

Jag har i huvudsak valt att använda mig av två sociologiska teorier. Den första är Howard 

Becker stämplingsteori samt Ted Goldbergs teori om självbild och avvikandekaraktär.  

Stämplingsteorin  

Det stämplingsteoretiska perspektivet förknippas ofta med Howard S Becker som 

inspirerades av ett interaktionistiskt perspektiv som bland annat Edwin Lemert har skrivit om 

och dess betoning av omgivningens reaktion som en nyckel till förståelse av avvikande 

beteende.64  Det första steget i de flesta avvikandekarriärer är att begå en handling som 

bryter mot en viss regel. Becker definierar utanförstående eller avvikelse och menar att det 

finns olika sätt att göra detta på. Det sociologiska synsättet han själv ansluter sig till är att 

avvikande handlingar är en oförmåga att följa gruppregler. Han menar att vi alla skapar 

sociala regler för den grupp och de sammanhang som råder. Dessa regler kan vara enligt lag 

eller en social och oskriven regel, efter att detta har bestämts så kan man peka ut en 

avvikare.  En avvikare skiljer sig från det normala och alltid i förhållande till andra människor. 

Avvikelse uppstår som en följd av andras reaktion på personens handlande och blir inte ett 

faktum förrän det har upptäckts av andra människor. Det är möjligt att komma undan med 

sitt avvikandebeteende så länge det inte offentligt uppmärksammats.65 Beckers grundtanke 

är: 

Man är inte kriminell, utan man blir det i en socialt interaktionistisk 

definitionsprocess.66   

Becker menade att en avvikande handling kan anses mer eller mindre accepterad beroende 

på hur mycket uppmärksamhet den får vid tillfället men även vem som begår handlingen. 

Avvikelse är ingen egenskap hos själva beteendet utan finns i interaktionen mellan personen 

som begår en handling och de som reagerar på den menar Becker.  

Enligt Sociologen Edwin Lemert kan avvikelse antingen samexistera med eller vara 

avgörande för individens identitet. Primär och sekundär avvikelse bygger på en skillnad 

                                                           
64 Hilte, Mats. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. 1996 
65 Becker, Howard S. Utanför avvikande sociologi 2006 
66 Giddens, Anthony. Sociologi 2007 
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mellan avvikelsens ursprung och verksamhetens orsaker.67  Den primära avvikelsen kan bero 

på flera olika orsaker, det kan röra sig om sociala, kulturella eller psykologiska faktorer. 

Avvikelsen innebär att de avvikande handlingarna sällan blir allmänt kända och har ingen 

större betydelse när det gäller personens självbild, och själva handlingen normaliseras. 68  

Avvikelsen är primär så länge den kan inordnas i en socialt accepterad roll. Men enligt 

Lemerts resonemang så kommer vi till en brytpunkt när vi inte längre kan normalisera det 

avvikande utan det leder till en självstämpling och identifiering med det icke önskvärda 

beteendet. Då inleds den sekundära avvikelsen.69 

Den sekundära avvikelsen är samhällets reaktion på den primära avvikelsen och leder till att 

individer i högre grad går in i rollen som avvikare och slutligen definierar sig själva som 

avvikare.70 Avvikandet blir dock inte sekundärt förrän individen ”använder sitt avvikande 

beteende och sin avvikarroll som ett försvar mot eller anpassning till de problem som 

stigmatiseringen skapar”.71 Det räcker oftast inte med en avvikande handling och en 

samhällelig reaktion på denna, utan det sker oftast i en process med flera primära avvikelser 

som följs av samhälleliga reaktioner, tills man når en kritisk punkt och blir stämplad som och 

stämplar sig själv som avvikande. 72 

Avvikarkarriären 

Begreppet självbild är ett begrepp Ted Goldberg förknippas med. Han menar att självbilden 

är människans uppfattning om sig själv i relation till de ideal samhället anser man bör vara. I 

olika relationer till andra människor skapas människans självbild samt genomgår 

förändringar. De personer som spelar en viktig roll är individens signifikanta andra. Barnets 

första och viktigaste signifikanta andra är de sociala föräldrar som finns i dennes liv. Det är 

genom dessa som barnet börjar skapa sin självbild. Under individens uppväxt så kommer 

denne i kontakt med andra signifikanta andra, som även dem kommer påverka individens 

självbild.73 

                                                           
67 Giddens, Anthony. Sociologi 2007 
68 Ibid 
69 Hilte, Mats. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. 1996 
70 Ohlsson, Lars. Swärd, Hans. Ungdom som samhällsproblem. 1994. 
71 Hilte, Mats. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. 1996 
72 ibid 
73 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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Stämpling enligt Goldberg74 är en process som består av upprepade negativa reaktioner från 

de signifikanta andra som finns i en individs omgivning. Goldberg har en 

avvikarkarriärmodell som består av fyra stadier:  

Primär avvikelse är det första stadiet vilket individen genomför handlingar som går emot 

kulturella normen men gör inte dessa med onda avsikter. Detta stadie menar Goldberg kan 

ses som ett resultat av att individerna inte förstår konsekvenserna av sina handlingar. För att 

ett barn skall lära sig vilka normer som råder i samhället, alltså vad som är rätt och vad som 

är fel, så kräver det att omgivningen måste reagera på dennes beteende.  

Det andra stadiet av avvikelsekarriären är den samhälleliga stämplingen vilket sker när 

barnet börjar ta sig ut i samhället. Barnets signifikanta andra ökar med tiden och dess 

respons på barnets beteende hjälper dem att leva efter samhällets normer. Ett barn som 

stämplats i det första stadiet av sina föräldrar har lättare att stämplas utanför hemmet. 

Det tredje stadiet enligt Goldberg är den sekundära avvikelsen vilket oftast brukar träda in i 

puberteten, men kan även komma tidigare. I detta stadie har individen ett beteende som 

medvetet bryter mot de kulturella normer som råder. Den sekundära avvikelsen grundar sig 

på en ganska väl upprättad negativ självbild. Individen har nu en ganska klar uppfattning av 

vad som är rätt och fel, men dennes beteende styrs mer och mer av den negativa självbilden. 

När en individ är medveten om det avvikande beteendet och godtagit att han/hon är dålig, 

så funkar inte den social kontrollen som den skall. Individer med dålig självbild vet i de flesta 

fallen att de är dåliga, annorlunda och utanför vilket kan leda att de dras till saker som är 

oacceptabla till exempel droger.75  Missbruk har i vissa fall några av dessa fyra syften vilket 

Goldberg76 beskriver som, att få bekräftelse av den starkt negativa självbilden, att försöka 

komma undan andras men även sina egna krav, att utföra en form av självdestruktivitet eller 

utföra hämnd mot någon eller några. Självbilden skapas genom en reaktion av andra och 

individer med missbruksproblem kan ha en negativ självbild redan innan och skall denna syn 

ändras i positiv riktning måste hjälp tas av andra. 
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Det fjärde och sista stadiet är avvikelsespiralen, de negativa reaktioner från andra leder till 

negativ självbild vilket i sin tyr ledare till sekundär avvikelse. Detta stadie kan ses som en 

ytterligare försämring från det tredje stadiet, individens beteende kan vara sekundär 

avvikande på flera områden. Det kan handla om stölder, langning, narkotika eller 

prostitution. Tidigare motgångar kan bidra till nya motgångar och den negativa reaktionen 

från flera håll kan leda till att självbilden blir mer sänkt än den redan var vilket i sin tur leder 

till ännu mer sekundär avvikelse.77  

  

                                                           
77Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005  
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5. Metod  

I följande avsnitt kommer metoden för uppsatsen att beskrivas.  

Datainsamlingsmetod  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur olika samhällsaktörer arbetar med att stödja ett 

missbruks- eller beroendeproblem. Med syftet i tanke valdes en kvalitativ metod. Jag ville att 

informanterna skulle beskriva sina strategier för att hjälpa dessa individer och sedan utifrån 

detta tolka materialet. För att kunna uppnå syftet valdes en kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår efter olika tema eller ämnen, 

dvs. en intervjuguide.78 Jag valde att använda mig av samma intervjuguide till alla 

respondenter vilket jag ansåg vara relevant då alla arbetar mot samma mål men följde upp 

vissa frågor med specifika och anpassade följdfrågor. Intervjufrågorna är öppna och 

informanterna har stor möjlighet att utveckla och formulera svaren på sitt egna sätt. Under 

intervjuns gång ändrades ordningen på frågorna och följdfrågor ställdes.79 Det har nu gått 

ett tag sedan jag utförde denna studie och fram tills den skrevs klart har behandlingshem 1 

hunnit lägga ner. Referenserna som anges om behandlingshemmet finns numera inte 

tillgängliga. Efter en tid under uppsatsens gång tog jag ett uppehåll och upptog 

uppsatsarbetet några år senare. Detta har lett till att det kan förekomma skillnader i årtalen 

på mina utvalda artiklar samt rapporter. Jag valde även att komplettera empirin med 

ytterligare en intervju.    

Uppsatsen utgår ifrån sex semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar på ett 

eller annat sätt med individer som lider i någon form av missbruks- eller beroendeproblem. 

Intervjuguiden bestod av tre huvudteman: In på behandling, under behandling, efter 

behandling. Innan intervjuerna startades fick jag ett godkännande på de valda frågorna av 

handledaren. De olika teman intervjuguiden grundades på fokuserar på olika områden. 

Temat in på behandling innehöll frågor angående hur individerna påbörjar en behandling 

samt hur man kommer i kontakt med olika verksamheter. Detta var för att se vart och hur 

själva behandlingen startar. Temat under behandling tog upp frågor angående hur man 

hjälper individen till ett bättre liv, skapar tilliten samt vilka metoder man använder sig av. 
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Även vilka aktörer som är viktig del till förbättring. Och slutligen temat efter behandling 

innefattar frågor angående hur man kan hjälpa individerna att återanpassa sig i samhället. 

Till en början var tanken att uppsatsen skulle avgränsas till narkotikamissbruk, men eftersom 

behandlingarna både avser alkohol och narkotika så ändrades det.  

Urval  

Urvalsprocessen har bland annat skett genom snöbollsurval som innebär att en person 

hänvisar till en annan.80 En person i min vänskapskrets hänvisade mig vidare till en bekant 

som var villig att ställa upp, vilket resulterade till andra förslag på intervjupersoner. Med 

syftet i tanke ställdes vissa kriterier på personerna som skulle intervjuas. Alla skulle på något 

sätt arbeta med personer som har någon form av missbruks-  eller beroendeproblem. Jag 

fortsatte sökande efter intervjupersoner genom att använda Google. Olika sökord användes 

så som ”Behandlingshem”, ”Missbruk” och ”Missbruk och beroende” dessa sökord ledde mig 

bl.a. till olika kommuners hemsida där det hade en speciell flik för missbruk och beroende. 

Därifrån fick jag kontaktuppgifterna till socialstyrelsen och behandlingshem 1. Dessa två 

kontaktpersoner var positiva till intervjun och ett datum bokades direkt. Jag var flexibel och 

kunde vilken dag och tid som helst så mötet bokades efter deras schema. Öppenvården kom 

jag i kontakt via deras hemsida där kontaktuppgifterna stod och jag kontaktade personen 

först via mail och väntade på svar. Efter några dagar hade jag fortfarande inte fått något svar 

och bestämde mig för att kontakta personen via telefon. Fick då en positiv respons och vi 

bokade in ett möte som skede veckan efter. Även behandlingshem 2 kom jag i kontakt med 

via deras hemsida. Kontaktuppgifterna hittade jag på deras sida och bestämde mig för att 

ringa. Även då fick jag en positiv respons och ett möte bokades samma vecka. Jag blev väl 

bemött av alla informatörerna och de var väldigt trevliga, detta gjorde att intervjuerna blev 

väldigt lätta och naturliga. Vid varje samtal presenterade jag mig själv och berättade att jag 

studerade på Luleå tekniska universitet och beskrev kort mitt examensarbete.  

Kontakten  

Majoriteten av mina respondenter kontaktades via telefon, och vid det första samtalet 

bestämdes en tid för intervju. Intervjuerna genomfördes på två olika sätt, ett av dem skedde 
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via telefon och fem av dem var face to face. Fem av dessa respondenter var från enheter i 

Norrbotten och den sjätte vilket var telefonintervjun var från Stockholm. Tiden för varje 

intervju var beräknad att ta mellan 45–60 minuter vilket fyra av dem gjorde, de två 

resterande varade i 1,5 timme samt 4,5 timme. Samtliga intervjuer spelades in med en 

diktafon och småord antecknades samtidigt. Vid den sjätte intervjun hade respondenten 

förberett en muntlig presentation, en presentation där jag fick majoriteten av mina frågor 

besvarade.  

Jag hade använt mig av en intervjuguide till fem av intervjupersonerna där frågorna ställdes 

muntligt och följdfrågor ställdes på det som inte fann med på intervjuguiden. Sedan skulle 

materialet analyseras och tolkas. De genomförda intervjuerna upplevde jag blev mer som en 

dialog trots att en intervjuguide användes. Under intervjuerna hade varje respondent 

tystnadsplikt och kunde inte ange information kring de olika individerna. 

Analysprocessen 

Jag började med att läsa igenom materialet ett flertal gånger för att få en överblick på de 

olika kategorierna som fanns. Därefter började jag sortera och ringa in olika teman som 

passade in med uppsatsen syfte. Efter att ha läst materialet ett antal gånger började jag 

utforma underrubriker i det tre större kategorierna in för behandling, under behandling och 

efter behandling och vissa delar av materialet förkastades då de inte passade in med 

uppsatsens syfte. I huvudsak har jag valt att beskriva de olika processer som de olika 

aktörerna är inbegripna i rörande rehabiliteringen, samt vilka förhållningssätt och 

reflektioner de olika aktörerna gör angående dessa processer. 

Etik 

För de personer som är direkt inblandade i forskningen finns det grundläggande etiska 

principer81 

Informationskravet innebär att forskaren gör en kort presentation om sig själv, sen på ett 

tydligt sätt informerar intervjupersonerna om studiens syfte och vilka som ansvarar för 

undersökningen. I denna studie informerades respektive respondent om syftet i studien och 

varför jag ville genomföra denne i samband med förfrågan om medverkan.  

                                                           
81 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna i studien har själv rätt att bestämma över 

sin medverkan och att de har rätt till att avbryta sin medverkan när de vill.  

Intervjupersonerna i denna undersökning deltog på frivillig grund. En viktig punkt är att fråga 

om man får spela in intervjun. Genom att fråga intervjupersonerna om deras samtycke att 

medverka i studien och om intervjun fick spelas in uppfyller denna studie samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga intervjupersoner blir informerade om att de är 

anonyma och uppgifterna av intervjupersonerna kommer att förvaras så att inga obehöriga 

människor har tillgång till dem. I denna studie hade respektive respondent inget problem att 

nämnas vid namn men jag valde att trots detta att ändra respektive persons namn till något 

annat.  

Nyttjandekravet innebär att det material som är samlats in kommer endast att användas till 

det ändamål som studien avser och inte för något annat syfte. Jag har inte för avsikt att 

använda denna undersökning till något annat än att avsluta min utbildning och avser inte att 

lämna ut materialet till obehöriga.  

Validitet & Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet handlar om forskningens kvalitet och tillförlitlighet. Validitet inom 

forskningsdata innebär om data reflekterar sanningen och verkligheten samt ifall man mäter 

rätt indikatorer för att få exakta resultat 82 Validitet ska ses som en process som pågår under 

hela studien. För att få en sådan tydlig bild på intervjupersonerna roll, eftersträvades 

informationsrika intervjuer som utgick från en planerad intervjuguide med förslag på öppna 

intervjufrågor vilket jag hade format utifrån mina forskningsfrågor. För att öka validiteten 

ytterligare bekräftade jag respektive respondents svar under intervjuernas gång och frågat 

om jag förstod deras svar korrekt. Man hade kunnat använda sig av fler respondenter än sex 

stycken för att.83 Mina forskningsfrågor menar jag i hög grad överensstämmer med 

intervjuguiden, empirin och slutsatsen vilket gjorde att denna studie fick en röd tråd och 

därmed ökade validiteten.  
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Reliabilitet (tillförlitlighet) beskriver Alan Bryman84 något som rör frågan om huruvida 

resultaten från en undersökning blir detsamma om den genomför på nytt av en annan 

forskare.  I samhällsvetenskaplig forskning kan detta bli svårt eftersom varje forskare tolkar 

utifrån sin egen förförståelse trots liknande studier. För att öka reliabilitet har jag spelat in 

alla intervjuer med hjälp av en diktafon samt fört lite anteckningar. Detta gör att jag kunde 

lyssna på intervjuerna upprepade gånger för att vara säkra på att jag uppfattat 

intervjupersonerna rätt.  
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6. Resultat/Analys 

Jag kommer i följande avsnitt presentera studiens resultat samt analysera med hjälp av den 

valda teorin.  

Anna = Socialförvaltningen (Vuxensektionen), Maria = Vuxenpsykiatrin, Kalle = 

Behandlingshem 1, Adam = Behandlingshem 2, Pär = Behandlingshem 3, Jonas = Öppenvård    

In för rehabilitering 

Första steget 

Att komma i kontakt med vuxensektionen på Socialförvaltningen på grund av sitt 

missbruksproblem kan ske på olika sätt. Anna som arbetar på vuxensektionen med individer 

i åldrarna 20 år och uppåt nämner att en del av personerna som hamnar på vuxensektionen 

har tidigare haft kontakt med barn- och ungdomssektionen. 

”Det kan ju ha börjat med skolproblem, familjeproblem och så kanske har kommit lite 

missbruk eller så har det utvecklats genom åren och så kommer det till oss och söker 

missbruksvård eller har redan pågående insatser.” – Anna, socialtjänsten 

Individer över 18 år kan inte tvingas till vård och ingen utredning kan genomföras mot 

personens vilja, i vissa undantagsfall ifall personen eller andra närståendes liv är i fara. 

Anmälningar från polisen, sjukvården och anhöriga kan också förekomma. Sjukvården kan få 

in personer som har tagit en överdos och är då skyldig att anmäla ifall de tror att det är lagen 

om vård av missbrukare (LVM). Denna typ av anmälning kan även polisen göra men Anna 

nämner att det inte är så vanligt att det får en LVM anmälning. Av 426 personer som är 

aktuella just nu är det ungefär tio personer som vårdas under LVM. Det är med andra ord en 

mycket liten del av alla som vårdas enligt LVM. 

Ett missbruk kan ses som en avvikande handling vilket sociologen Howard S. Becker 

beskriver som en oförmåga att följa gruppregler och att dessa regler kan vara enligt lag eller 

en social oskriven regel.85 Som missbrukare kan man pekas ut av samhället som avvikare 

vilket är en process individen själv men även samhällsaktörer behöver arbeta med under en 

lång period. En del personer som söker vård gör det utifrån eget initiativ och i tidig ålder, 
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detta tror Anna beror på att de tyngre drogerna som har framkommit de senaste åren och 

att man mår sämre av de olika typerna av missbruket.  

”Hasch har alltid funnits och benzodiasipin, läkemedel och amfetamin var det vanligare 

och då kunde det dröja några år innan dem blev så dåliga att dem själv ville söka hjälp.” – 

Anna, socialtjänsten 

Det är inte alltid personerna som använder någon form av drog direkt hamnar i ett tillstånd 

där vardagen inte går att sköta. Anna nämner att det kan ta några år innan de söker hjälp. 

Becker nämner att en avvikelse uppstår som en följd av andras reaktioner på personens 

handlande.86 Så länge individerna kan sköta sitt vardagliga liv så har det inte upptäckts av 

andra samhällsmedborgare och ens beteende får inte så stor uppmärksamhet. Personer som 

aldrig har haft någon tidigare kontakt med socialförvaltningen och behöver hjälp med sitt 

missbruk, är mottagningsstationerna i de flesta fallen det första man möter. Är man vuxen, 

dvs. över 20 år, vill ha hjälp och kan ange sitt fall utförligt är meningen att ärendet flyttas 

upp till vuxensektionen menar Anna. Under samtalet till mottagningssektionen ställs även 

frågor till personerna som ringer ifall de har barn eller inte. Har de barn ska en bedömning 

på barn- och ungdomssektionen genomföras så att dessa barn personen lever med inte far 

illa. En Addiction Severity Index (ASI) utredningen kring personens missbruk sker alltid hos 

socialförvaltningen.  

Ett annat alternativ kan vara personer som ska upp i rättegång på grund av något brott 

relaterat till sitt missbruk kan bli dömda till kontraktsvård istället för fängelse. Frivården talar 

om för sin klient att domen kan bli kontraktsvård och att individen själv bör ta kontakt med 

vuxensektionen på socialförvaltningen. Frivården och vuxensektionen planerar vid detta 

tillfälle tillsammans en behandlingsplan som sedan presenteras till rätten och som tar ett 

beslut.  Kontraktsvård kan ses som en stor möjlighet att individerna får den hjälp man 

behöver eftersom brotten oftast är relaterade till missbruket. Missbruket kan i detta fall ses 

som det primära problemet, får man bort missbruket försvinner även de kriminella 

handlingarna.   
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Utifrån stämplingsteorin87 kan man se att de som hamnar i händerna på aktörer som arbetar 

med missbruk och beroendeproblem ses som avvikare, det bryter mot de normer som 

samhället anser är ”normala” och i samband kan man med missbruket kan andra 

normbrytande handlingar förekomma så som kriminalitet.   

Under rehabiliteringen  

Utredning  

När individens avvikande handlande offentligt har uppmärksammats och frivilligt gått med 

om vård för sitt missbruk påbörjar vuxensektionen på socialförvaltningen en utredning. Det 

finns olika evidensbaserade modeller och ASI är en av dem som de använder sig av i syfte 

med att ta reda på hur allvarligt missbruket är.  

”Man utför en social undersökning och försöker se vad personen behöver” – Anna, 

socialtjänsten 

För att få en så bra behandling som möjligt behöver man ta reda på individernas livssituation 

i samband med missbruket. Det kan variera från person till person och ASI modellen är en 

bedömning på vilken behandling som passar individerna bäst och deras nuvarande situation. 

Frågorna handlar om psykisk samt fysisk hälsa, arbete, bostad, försörjning samt kriminalitet. 

”Faktorer som har betydelse för beslutet är hur intensivt missbruket är och de sociala 

situationerna. Eftersom det är svårt att skicka iväg en person på öppenvård som saknar 

bostad och har svårt att få tag i en på egen hand.” – Anna, socialtjänsten   

Många av individerna som kommer i kontakt med vuxensektionen för sitt missbruk är redan 

utslagna från olika delar i samhället. Deras tillstånd kan beskrivas utifrån Lemert och 

Goldbergs sekundära avvikelse.88 individer fått en samhällelig reaktion samt att de själva har 

börjat identifiera sig som avvikare. Reaktionen kan vara från grannar som har klagat och 

därför saknar bostad eller obetald hyra på grund av den ekonomiska delen. Jobbet eller 

praktiken kan också bli lidande och i sin tur leder till ekonomiska problem.  
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”Ifall en individ hamnat i en situation som denna är alternativet institutionsvård nästan 

det ända som går.” – Anna, socialtjänsten  

Under ASI utredningen har individerna möjlighet att komma med förslag om vilken 

behandling de vill genomföra. Har individen ansökt om behandlingshem och 

socialsekreteraren anser att det är den bästa lösningen för just denna individ för man över 

förslaget till politikerna i socialnämnden som sedan tar ett beslut. Under tiden har man 

möjlighet att gå på studiebesök till olika behandlingshem där man blir informerad hur 

behandlingen går till. Känner personen att det inte är något man klarar av bör man kanske 

söka sig någon annanstans nämner informatören Kalle på behandlingshem 1.  

Hur man kommer i kontakt med ett behandlingshem eller öppenvård kan variera. På 

behandlingshem 2 och öppenvård sker kontakterna antingen igenom socialtjänsten, 

kriminalvården, en arbetsgivare eller individen själv. På behandlingshem 1 och 3 sker 

kontakten via socialtjänsten och vid vissa undantagsfall via kriminalvården.  

Behandlingshem 2 har intagningar måndagar och rullande intagningar och detta ses som 

styrkan på institutionen. En ny person som ska delta i programmet och hamnar med 

individer som redan har hunnit en bit i de tolv stegen kan utifrån deras förutsättningar få 

hjälp och stöd. På kvällen sker en läkarundersökning för att göra en bedömning på 

medicinska hinder för att personen ska kunna genomföra denna behandling. Adam berättar 

att det kan förekomma många livsfrågor under resan och därför finns det en präst som har 

tystnadsplikt på behandlingshemmet. Vissa livsfrågor kan vara lättare att ställa till en präst 

än till gruppen. Adam nämner att behandlingsmodellen inte är religiös men grundsyftet ät 

att personen har tappat kontrollen över sitt liv och behöver hjälp av en högre makt.  

”Det kan vara gruppen som är min högre makt som jag lutar mig mot, det behöver inte 

vara någon som sitter uppe i molnen.” – Adam, behandlingshem 2 

Redan första dagen träffar personen sin blivande terapeut och ett individuellt 

behandlingsprogram för hela grund behandlingen på fem veckor görs. De signifikanta andra 

som Goldberg nämner är en viktig del i människans liv redan i tidigare ålder och att vara 

omringade bland individer som har varit/är i samma sitt som en själv och ha aktörer som 

strävar att hjälpa varje individ mått ett hälsosamt liv kan ha en positiv påverkan på 
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individens självbild. Här är det väldigt viktigt att varje aktör samarbetar så att individerna 

inte faller mellan stolarna. 

Behandlingsprogram.  

Respektive behandlingshem har sina program och regler men strävar mot ett gemensamt 

mål det vill säga att hjälpa individerna att leva ett drogfritt liv. På behandlingshem 2 

förkommer det individer i åldrarna 18 år och uppåt, snittåldern ligger på 40–45 år. Männen 

och kvinnorna har separata våningar och ett förhållande under behandlingens gång är en av 

de få reglerna de har 

”Vi känner ganska fort om det börjar bli vibrationer och det märker man både i 

gruppen och i det dagliga umgängeslivet och då säger vi till, vill man inte lyssna på det 

så är det kanske en av dem som måste skickas iväg.” – Adam, behandlingshem 2 

Detta är för att deras primära fokus är sitt missbruk och ett förhållande riskerar att man 

tappar fokus på varför man är på behandling.  

”Nästan ingen som kommer till behandlingshemmet frivilligt utan att det sker via små 

knuffar.” – Adam, behandlingshem 2  

All behandling är frivillig och ingen över 18 år kan tvingas till vård, det kan komma vissa 

undantag så som LVM. Men en del personer med ett missbruksproblem kan komma från en 

arbetsplats och kan bli lite pressad av arbetsgivaren till att söka hjälp, nekar man kan 

individen bli utan arbete. Detta stadie kan man se utifrån Goldbergs primära avvikelse89, de 

genomför handlingar som går på normerna men gör inte dessa med onda avsikter och 

kanske inte förstår konsekvenserna i sitt handlande. Dessa individer kan fortfarande sköta 

sitt arbete men om missbruket ökar eller förvärras så kan det leda till den sekundära 

avvikelsen. Även Becker90 beskriver de avvikande beteende som följd av andras reaktioner 

och i detta stadie har det inte blivit upptäckta ännu av andra och kan leva som dolda 

avvikare. Alkoholkonsumtionen är laglig så länge man kan han hantera sitt drickande, 

däremot är all form av narkotika olagligt men söker personen inte vård så kan även dem leva 

som dolda avvikare. Detta liv kan pågå under en lång period men när substansen börjar ta 

                                                           
89 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
90 Becker, Howard S. Utanför avvikande sociologi 2006 
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över vardagslivet och man inte nöjer sig med de tidigare kan det leda till den sekundära 

avvikelsen.  

Kontraktsvård istället för fängelse kan också ses som en liten knuffning. Hemlöshet är något 

vanligt i samband med missbruket på grund av att man ej kunnat betala hyran eller misskött 

sig. På behandlingshem 3 berättar respondenten Pär att de som befinner sig på 

behandlingshemmet antingen är hemlösa eller skulle kunna bli. Pär nämner även att visa 

individer som kommer dit har blivit hotade med LVM eller har varit på LVM sex månader 

eller ett år. De som väljer behandlingshemmet vid en LVM varning säger respondenter:  

”Det väljer kanske behandling av fel anledning, för att slippa bli inlåsta i 6 månader.” – 

Pär, behandlingshem 3 

På behandlingshem 1 nämner Kalle att inskrivna personer oftast har kommit linan ut, det 

saknar jobb, bostad och sällan familjen med i bakgrunden. Man är verkligen socialt utslagen 

nämner Kalle vilket är behandlingshemmets inriktning. Kalle berättar att det är ett litet 

behandlingshem och har sammanlagt tolv platser. Anledningen till detta är att personerna 

som är inskrivna på behandlingshemmet har flera diagnoser.  

”Dem som kommer till oss upplever att det är väldigt skönt att det inte är 30–50 

personer.”- Kalle, behandlingshem 1  

Behandlingshem 1 har separata avdelningar mellan män och kvinnor och har ingen 

gemensam verksamhet mellan grupperna gäller både dagtid och kvällstid. Kvinnor jobbar 

bara med kvinnoavdelningen och på män avdelningen arbetar det både kvinnor och män.  

Missbrukslivet det är tufft för män, kvinnor råkar lite mer ut. Män för att skaffa pengar 

kanske begår brott medan kvinnor använder sig själva. - Kalle, behandlingshem 1  

Anledningen till att grupperna är separata är att ifall en kvinna blir inskriven och har haft 

någon sådan relation är det inte bra att bo vägg i vägg med männen.  

Till skillnad från behandlingshem 1, 2 och 3 så har Öppenvården som grund att man ska ha 

ett eget boende och antingen ha en sysselsättning eller någon form av nätverk som stödjer 

dem. Detta berättar respondenten Jonas har att göra med att de bara träffar individerna på 

dagtid och sedan får dem klara sig själva till nästa gång de träffas. Träffarna kan vara upp till 
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tre gånger i veckan, i vissa undantagsfall att personen av några skäl inte kan åka iväg på en 

institution så kan det bli fem gånger i veckan. Men träffarna sker oftast en gång i veckan 

men individerna har möjlighet att kontakta öppenvården under kontorstid genom mail, ringa 

eller sms: a. Jonas nämner att detta gäller under hela året, man ska träffas 52 gånger på ett 

eller annat sätt.  

Programmet varierar för de olika behandlingshemmen och de flesta individer kan beskrivas 

utifrån Goldbergs fyra stadier. En del individer befinner sig i en primär avvikelse där det ännu 

inte har fått insikt om konsekvenserna, andra har blivit upptäckta och stämplade av 

samhället som avvikare sen finns det som blivit stämplade och utslagna 

Behandling  

Psykiatrin står för den medicinska delen under rehabiliteringen dvs. avgiftningen från 

drogerna individen har i kroppen.  Under tiden personen ligger inne för avgiftning fortsätter 

socialförvaltningen med ASI utredningen. Maria på vuxenpsykiatrin nämner att avgiftningens 

sker på personen som är i ett livshotande tillstånd. Vuxenpsykiatrin driver dygnet runt vård 

där med ger dem möjlighet att studera individens mående samt höra deras önskemål.  

Innan påbörjad behandling nämner Maria att personen får svara på en del frågor kring sitt 

missbruk. Vilken typ av drog de har använt sig av, hur ofta man tar den och vilken mängd 

man har tagit det i. Detta är för att man ska kunna kartlägga missbruket och ta reda på hur 

man ska möta upp individens abstinensfas dvs. med vilken medicin som ska användas. 

Individen får även lämna ett urinprov, detta för att kontrollera vilka eller vilken substans 

personen har i kroppen.  

”Ibland säger man att man har tagit mer än vad man har tagit och ibland säger man 

inte allt man har tagit.” – Maria, psykiatrin 

Avgiftningen sker beroende vilken drog som har använts och vissa behöver man möta upp 

med ett annat preparat för att sedan trappa ner på dosen.  

”Man måste sätta in individen på ett schema dvs. man ger individen en dygnsdos och 

sedan trappar ner.” – Maria, psykiatrin  

Avgiftning medför fysiska och psykiska besvär, individerna som har missbrukat i ett antal år 

och haft en vana att vara påverkade majoriteten av deras tid och vara i ett speciellt tillstånd. 
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Detta kan skapa en enorm oro och ångest hos individen eftersom individen kan få den 

känslan att det är något som saknas. De fysiska besvären kan variera beroende på vilken 

substans man använt och abstinensfasen kan i värsta fall vara livshotande för individen. 

Därför är det nödvändigt att möta upp med en annan substans för att på något sätt få en 

balans och sedan trappa ner helt.  

Anna nämner ifall man tittar rent teoretiskt så kan man säga att tolvstegsmodellen utgår 

från att missbruket är primärt och att de andra problemen är ett utslag från detta. Om man 

tittar rent teoretiskt på behandlingshem 1 som använder sig av psykoterapi tittar mer på 

livssituationen som de primära problemen medan missbruket är det sekundära. Anna säger 

att det också har inneburit att det är ganska fungerande människor som klarar av 

tolvstegsbehandlingen.  

”Man tänker sig de är fungerande, klarande relationer, sköta ett hem, klarade skolan 

och ett arbetsliv men när missbruket kom in så rasade det här.”  -Anna, socialtjänsten  

Och personerna får ju tillbaka dessa förmågor när missbruket tas bor. På detta sätt tänker 

man och därför försöker man undvika att placera personer med för mycket ohälsa på 

tolvstegsbehandlingen.  

Behandlingshem 1 har ett annat sätt tänka, det är mycket mer stödjande och därför blir det 

också att de har individer som aldrig har lyckats att etablera sig, de hade problem redan i 

skolan, inte fått någon bostad och inte haft särskilt fungerande relationer. Utifrån 

kartläggningen som görs försöker man matcha rätt men det är inte så lätt alla gånger. Det 

har förekommit att individer som har haft en väldigt trasslig barndom men ändå har klarat 

tolvstegsmodellen, så det är inte så fyrkantigt säger Anna.   

Behandlingshem 2 och Öppenvården använder sig av tolvstegsmodellen. De arbetar med 

släktträd för att hjälpa individerna att belysa hur deras liv har sett längre bak i tiden och hur 

det ser ut idag. På behandlingshem 2 arbetar man med stora planscher för att individen ska 

få en insikt på hur missbruket har påverkat deras liv socialt, familjemässigt, ekonomiskt, 

lagligt och olagligt. Detta utför personerna individuellt för att sedan redovisa för det övriga i 

gruppen som har möjligheten att ställa frågor till personen.  
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”Man kan säga så har, man spelar upp en film under ett antal veckor och så jobbar 

man med innehållet i filmen och försöker hitta verktyg för att man inte ska hamna i 

samma situation igen.” – Adam, behandlingshemmet 2 

Adam nämner att en del individer under rehabiliteringen behöver träna att åka buss och 

handla. En person som hade genomgått behandlingen hade aldrig prövat gå in i en affär utan 

att stjäla och hade aldrig varit nykter i en affär. Dessa vardagssysslor kan ses av andra som 

något självklart men för en individ med missbruksproblem är det inte lika självklart. På 

behandlingshem 2 arbetar man med både mindre och större saker så som att åka buss men 

även att ta kontakt med arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och kanske börja jobba 

med kronofogdeskulder som individen kanske har dragit på sig. 

Tidigare jobbade behandlingshem 1 bara med psykodynamisk som handlar om att 

människan är föränderlig.  Man arbetade med att undvika ångestskapande situationer och 

sedan jobba sig framåt. Och med samtalsterapi försökt titta bakåt och se vad problemen 

kommer ifrån och försöka bygga sin historia framåt. Sedan kom KBT och som innebär att 

man ska utsätta människan för ångestskapande situationer, detta var svårt för institutionen 

att acceptera. Idag använder behandlingshem 1 sig av psykodynamisk terapi som grund med 

inslag av KBT. Det använder den metoden som är mest fruktbar för just den individen och 

tänker på hur mycket man kan utsätta just den invriden.  

”Är den här individen så full av ångest, om vi utsätter den här personen för någonting, 

nu finns det risk för psykos genombrott, ja men då gör vi inte det” – Kalle, 

behandlingshem 1  

Sociala möjligheter 

Socialtjänsten hjälper individen som är i behov av lägenhet nämner respondenten Anna.  

Gruppboende är ett alternativ, men egna lägenheter kan också erbjudas antingen att de på 

egenhand skaffar eller att socialtjänsten hjälper till, dvs. en övergångslägenhet då 

socialförvaltningen har förstahandskontrakt och personen bor där. Hyran betalas av 

individen själv ifall de har ekonomi eller försörjningsstöd. 

”För 10 år sedan fanns det fullt med övergångslägenheter, idag är det jättesvårt och 

jättelång kö.” – Pär behandlingshem 3  



36 
 

Att ha förlorat bostaden är vanligt när man hamnar på behandlingshem då det kan vara svårt 

att sätta individer utan bostad på öppenvård. Tidigare berättar Pär att individen kunde gå in 

på behandling och efter sex månader till ett år kunde de få en lägenhet, men nu är 

väntetiden 4–5 år där de samtidigt ska hålla sig nyktra.  

Socialförvaltningen i vissa kommuner kan erbjuda någon form av sysselsättning som åt en 

grupp personer som varken har arbetserfarenheter eller utbildning. Men detta är inget 

arbeta man skulle kunna konkurrera på öppen arbetsmarknad utan det är för att ge 

personerna ökad livskvalitet. Socialtjänsten samarbetar då med arbetsförmedlingen och en 

lön kan betalas under en tidsbegränsning.  

Adam på behandlingshem 2 nämner att de inte hjälper individerna att hitta någon form av 

praktik (på det sättet) utan personerna måste själv vara aktiva. Men det de hjälper till med 

är möjligheterna till att hitta någon sysselsättning och stöttning så som transport.  

”Vi har mer fokus på ditt problem, varför kom du hit ja du har ett alkohol eller 

drogproblem eller blandat.” -Adam, behandlingshem 2 

Genom att få hjälp med den delen så klarar personen mycket mera för det har ju varit ett 

stort hinder till varför personen inte har tagit kontakt med exempelvis arbetsförmedlingen 

tidigare. Även den psykiska frågeställningen får personerna hjälp med så som att ringa och 

boka en tid.   

Kalle på behandlingshem 1 säger att de försöker hitta aktiviteter utanför 

behandlingshemmet, de försöker hela tiden hitta utåt mot samhället. Det finns samarbete 

med folkhögskolan ifall någon person behöver läsa upp sina grundskolebetyg. Till skillnad 

från behandlingshem 2 försöker de hitta praktikplatser till individerna så att man inte bara är 

instäng på behandlingshemmet. Även att hitta andra aktiviteter så som att träna.  

”Det är en av våra tankar, för det är ju dit man ska i slutändan.” Kalle – 

behandlingshem 2  

Missbruket kan ses som det primära problemet men även som ett sekundärt problem. 

Beroende på hur varje behandling ser ut så arbetar man utifrån det men mot samma mål, är 

missbruket det primära och livets problem har kommit i följd av det arbetar man på att ta 

bort missbruket, det som händer runt omkring kan man få stöttning i men inte är i 
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behandlingsprogram. Kärnan i tolvstegsmodellen som ser missbruket som det primära 

problemet är att individen behöver komma i insikt att de har blivit stämplade/besegrade och 

behöver hjälp för att ta sig ur. Det avvikande beteendet går inte längre att normaliseras och 

enligt Lemert91 vilket är brytpunkten till den sekundära avvikelsen.  

Ser man missbruket som det sekundära problemet arbetar man först och främst med 

personen självbild och försöker arbeta ut mot samhället då det är dit man ska i slutändan. 

Självbilden enligt Goldberg (2005) har en stor betydelse for individernas handlingar, en dålig 

självbild kan leda till att man dras till avvikande handlingar. Därför arbetar man med att 

stärka personen självbild genom att göra enkla saker som de får möjlighet att känna att det 

klarar av och lyckas med. Den sekundära avvikelsen dvs. att individen även har blivit 

stämplad av andra kan vara en process i sig. De arbetar med sig själva men behöver även 

kämpa med samhällets bild på vem de tidigare var. Har man begått andra avvikande 

handlingar i samband med missbruket så som kriminalitet finns det kvar i registret under ett 

antal år. Här kan man se utifrån Goldbergs92 teori, det fjärde stadiet avvikelsespiralen, att 

man har hamnat i en ond spiral och att allt man har gjort i samband med missbruket 

kommer i kapp en dvs. de kriminella handlingarna, hur man har sårat och skadat familjen 

och vänner. Reaktioner från ett annat avvikande beteende kan vara en motgång för den 

pågående processen att förbättra av självbilden, exempelvis individerna kan återigen få en 

sämre självbild om de eventuellt får svårt att söka ett arbete på grund av deras tidigare 

kriminella handlingar.  

Anhöriga  

Alla de intervjuade ansåg att anhöriga har en central roll under tiden personerna vårdas för 

sitt missbruksproblem. Anna på vuxensektionen nämner att många anhöriga kan vara 

mycket engagerade och att detta utgör en viktig kraft när det väl vänder för individen. 

Anhöriga ringer ofta för att få veta vad som händer och kan då vara mycket krävande säger 

Anna. Är personen 18 år kan vuxensektionen på grund av tystnadsplikten inte berätta något 

utan personens medgivande. Anna berättar även att dem som har goda relationer till sina 

nära faktiskt oftast klarar sig bättre.  

                                                           
91 Hilte, Mats. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. 1996 
92 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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Under rehabiliteringens gång försöker man att arbeta tillbaka kontakten mellan familj och 

vänner, eftersom relationerna är oftast sönder trasade. Grunden för behandlingshem 1 är 

att återskapa detta förtroende är att personen ska visa att de har varit nykter och drogfria i 

sex månader och ytterligare sex månader när personen har kommit hem. Familjen har en 

väldigt stor påverkan under rehabiliteringens gång. Många tankar och känslor kring sina 

familjer dyker upp under behandlingen. Kvinnor har lättare att prata om det medan männen 

oftast håller det för sig själva. Kalle säger: 

”Familjen är jätteviktig, och hur tuff och hård man än är på ytan, när dagen är slut då 

kommer det fram.” - Kalle, behandlingshem 1  

Behandlingshem 1 erbjuder samtal till familjer som behöver, men information kring varje 

individ tas aldrig upp utan samtalet handlar mer om hur processen ser ut, vad som förväntas 

och hur man jobbar och ser på saker. På behandlingshemmet berättar respondenten Kalle 

att det aldrig är vi och dem, utan oavsett ifall man är anställt eller inskriven är det alltid vi.   

I den tolvstegsmodell som behandlingshem 2 och Öppenvården använder sig av utgör de 

anhöriga en av dem tolv stegen och ses som en viktig del under processen. På 

behandlingshem 2 anordnar man en anhörigvecka, där anhöriga blir inbjuda och får 

spendera fyra dagar på behandlingshemmet. Adam nämner att anledningen till besöket 

handlar inte bara om att få träffa personen som är inskriven utan att de även är där för sin 

egen skull. Missbruket ses som en sjukdom och de behöver få kunskap kring den och hur den 

har påverkat dem. Även respondenten Jonas på Öppenvården nämner att de erbjuder 

utbildningsdagar då personerna får bjuda in anhöriga och vänner för att bli informerade 

angående sjukdomen men även hur dem arbetar, tänker och vad anhöriga ska göra och inte 

göra. På Öppenvården får anhörigt återkomma hur många gånger de vill men Jonas nämner 

att de i genomsnitt har utbildningsdagar en gång i månaden.   

Här kan man se att den signifikanta andra har en stor betydelse under behandlingens gång 

och kan ha en positiv effekt på behandlingen, vilket även samtliga aktörer var överens om. 

Goldberg93 syn på den signifikanta andra att deras reaktion eller påverkan kan vara ett 

resultat för individen att förstå sina handlingar. Genom att vissa sitt stöd kan man hjälpa 

                                                           
93 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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individerna att ta sig igenom de tuffa perioderna samtidigt är det viktigt för närstående att få 

kunskap i hur man bemöter och stöttar sina nära för att inte falla i en medberoende 

position. Vikten av stöttning från närstående är stor och även vikten av kunskap om på vilket 

sätt man ska stötta. Personer med ett missbruksproblem kan vara duktiga på att manipulera 

sina nära vilket kan leda till mer skada än nytta. Goldberg94 nämner att barnets viktigaste 

signifikanta andra det sociala föräldrarna och genom dessa skapar sin självbild. Individer med 

ett missbruksproblem kan komma från en trasslig barndom med tidigare missbrukande 

föräldrar eller andra sociala problem. Man kan även komma från en välfungerad familj och 

ändå hamna i ett missbruk men oavsett har ett stöd från närstående vilket i detta fall även 

kan vara vänner ha en stor betydelse på motivationen samt eftervården  

Förtroende  

Förtroende är något man måste arbeta med under en lång tid och är en viktig del under 

rehabiliteringens gång. På behandlingshem 1 får individen en kontaktperson man har 

möjlighet att vända sig till och som ansvara för individen hela första månaden. Under de sex 

månaderna individen spenderar på behandlingshemmet jobbar man hela tiden med detta 

förtroende till både kontaktpersonen och behandlingshemmet.  

”Att lyckas få den här människan att lita på mig, det kan man egentligen bara göra 

genom att lägga ner mycket tid och energi, vara tillsammans.” – Kalle, behandlingshem 

1  

Många av personer som kommer till behandlingshem 1 framförallt unga personer söker 

kontakt eftersom de inte har fått någon positiv uppmärksamhet tidigare och därför dragit åt 

dig uppmärksamheten på ett negativt sätt. Lyckas man visa individen den positiva 

uppmärksamheten och visar att nu är jag här och låt oss gå den här vägen tillsammans då 

kommer individen att stanna dessa sex månader och kanske en eller tre månader till.  

”Misslyckas man med förtroendet då kommer individen att lämna behandlingshemmet 

efter ett till två månader.” – Kalle, behandlingshem 1   

Öppenvården och behandlingshem 2 har ett försprång när det gäller att skapa ett 

förtroende. Personer som arbetar på behandlingshem 2 och öppenvården har själv haft egna 

                                                           
94 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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erfarenheter av antingen eget missbruk eller som medberoende så att säga till den som har 

missbrukat. En del individer kan se detta som en trygghet att personen de ska prata med har 

egna erfarenheter och vet vad de går igenom. Men det behöver inte vara så att personer 

som har egna erfarenheter förstår bättre utan även studier kan ge erfarenheter på ett annat 

sätt. Det handlar även om att skapa ett förtroende till programmet och tro på att 

programmet fungerar. Behandlingshem 2 bjuder in en gång i månaden en före detta patient 

som håller i en föreläsning, detta ger en insikt för individerna som befinner sig på 

behandlingshemmet att programmet fungerar och att det finns möjligheter att leva ett 

nykter och drogfritt liv. 

Vuxenpsykiatrins uppgift är den medicinska behandlingen men även att möta upp det 

jobbiga som individen rent psykiskt kommer att gå igenom. Individen tilldelas två 

kontaktpersonen när man kommer till vuxenpsykiatrin och det är viktigt att skapa en allians 

med individen redan från början för att kunna fånga upp individens mående innan det har 

gått så långt att personen vill lämna behandlingen.  

”Att det också känner en trygghet till dig, att det kan komma och säga nu mår jag skit.” 

– Maria, psykiatrin 

Att bli sedd och lyssnad till och tas på allvar kan göra en stor skillnad och att man visar att 

man bryr sig kan skapa detta förtroende. Det är väldigt viktigt att individen får prata ut från 

sin egen problematik och vad man upplever ifrån. Det fungerar inte och sitta och tala om vad 

individen ska göra utan personen måste själv få sätta ord på vad det är som är jobbigt. 

Utifrån det kan man sedan skapa en dialog om vad som går att förändra för att det inte ska 

vara lika jobbigt.  

”Vi måste först lyssna och sedan komma med förslag.” – Maria, psykiatrin 

Motivation 

Individerna behöver känna sig motiverad hela vägen, ju mer motiverad personen är desto 

starkare blir man att ta sig igenom denna process. 

På vuxenpsykiatrin arbetar personalen med att motivera individen under den jobbiga fysiska 

perioden. Man arbetar med att få individen att tänka på annat genom att erbjuda personen 

promenader eller någon form av träning. Personalen är delaktiga hela tiden för att visa sitt 
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stöd under den jobbiga perioden. Individernas känslor går oftast i vågor, ena stunden 

fungerar det ganska bra och sen kan det bli en svacka då individen bara skakar och känner 

att de inte fixar det här. Motivationssamtalet handlar mycket om individens mående, vad 

det är som är jobbigt.  Därför är det väldigt viktig att förebygga med motivationssamtal för 

att hindra att patienten lämnar behandlingen på grund av den jobbiga tiden.  

”Inte bara gå in när patienten mår skit dåligt och känner att man nästan är på väg att 

gå därifrån för då är det nästan försent.” – Maria, psykiatrin  

En dålig självbild bland individer med missbruksproblem är vanligt. Utifrån Goldberg95 teori kan en 

dålig självbild vara en orsak till ett missbruk. Känslan av utanförskap kan förekomma och man dras 

till saker som är oacceptabla.  

”Det ska man veta att människor med missbruksproblem är superbra på att 

kategorisera sig själva utifrån de sämsta egenskaperna, de är jätteduktiga.” -Kalle, 

behandlingshem 1  

Behandlingshem 1 hjälper personerna att ställa upp mål och målen ska vara små, korta och 

genomförbara. Ett exempel Kalle gav var ifall en individ ska göra en pall, men egentligen handlar 

det inte om att göra en pall och det kan många individer vara fokuserade på utan det handlar om 

att visa att den här pallen är ganska enkelt att lyckas med. Det gäller att hitta nivåer utifrån varje 

individ. När man jobbar med problem då börjar man alltid med det minsta och sedan jobbar man 

sig uppåt nämner Kalle. Mycket handlar om att arbeta med individernas självbild och ge en 

överblick på att de inte bara är ”missbrukare” utan även andra saker så som pappa, mamma, 

syster eller bror.  

Att motivera individen hela tiden är en viktig del under processen, börjar personen men någon 

form av träning då ska man motivera personen att fortsätta. Behandlingshemmet har ett avtal 

med ett gym där personerna som befinner sig på hemmet har möjlighet att träna. Detta är både 

till för den fysiska motionen men även att individerna har möjlighet att befinna sig i ett socialt 

sammanhang. Kalle nämner att de även försöker hitta andra samarbeten utanför 

behandlingshemmets väggar. 

                                                           
95 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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”Vi uppmuntrar till allt, all fysisk träning det behöver inte vara så avancerat, man 

behöver inte vara på ett gym utan gå ut och gå, far och simma.” – Kalle, 

behandlingshem 1  

Det förekommer att livet kommer ikapp för individer som har blivit nyktra och drogfria. Kalle säger 

att det är en utav de värsta sakerna som kan hända då individen säger att de har försänt detta. Allt 

individen har gjort mot sin familj, brotten som har begåtts kommer ikapp och individen blir 

plötsligt medveten att allt detta har han eller hon gjort. Tankarna kring ifall man förtjänar en andra 

chans uppstår i dessa situationer och individens svar brukar oftast vara nej.  

”Och då är det jobbigt, och så måste man som motivera det är du ju visst. Det spelar 

ingen roll vad du har gjort i ditt liv tidigare alla har rätt till en andra chans.” – Kalle, 

behandlingshem 1 

Självkänsla är en viktig del i livet för alla människor, hur man ser på sig själv har en effekt på ett bra 

eller dåligt välmående. Motiverade personer har lättare att nå till sitt mål, men det är inte så 

enkelt. En person som har levt en stor del av sitt liv med droger och bildat en trygghet kring dessa 

kan ha svårt att se sitt liv utan. Det avvikande beteendet har blivit det ”normala” och de normala 

enligt normen har blivit det avvikande. Goldberg96 beskriver den negativa självbilden som grunden 

till sekundär avvikelse, personerna har godtagit att han/hon är dålig. Denna självbild kan ha 

skapats innan ett missbruk kommit in i bilden och missbruket är en följd av den negativa 

självbilden. Man behöver arbeta med individerna självbild och deras känslor. Drogen kan ha 

arbetet som en bedövning för dessa känslor och när de tas bort kommer livet i kapp. De behöver 

ta sig ur de avvikandesprialen Goldberg97 nämner och för att ta sig ur denna behöver de bli 

påmind att det är någon annan än ”missbrukaren” de har blivit stämplade som. Individer med ett 

missbruksproblem är väldigt snabba på att placera sig i det sämsta facket när de har kommit i 

insikt med deras tidigare handlingar, de behöver påminnas att de är någons mamma, pappa och 

syskon. Att arbeta med individernas självbild under rehabiliteringen kan vara en utmaning för de 

flesta aktörerna eftersom de redan har stämplat sig själva som avvikare. Samtliga respondenter 

menar att det är viktigt att hinna fånga upp dem innan det är för sent dvs. hitta åtgärder till deras 

mående innan de vill lämna behandlingen. Under behandlingen är samtliga respondenter eniga 

                                                           
96 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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om att motivationen är ett av de viktigaste momenten ifall individerna fullföljer sin behandling 

eller avbryter innan dess tid. Även att lyssna på hur de känner och respektera deras mående är 

något samtliga respondenter lägger vikt vid samt försöker involvera dem i planeringen på bästa 

sätt.  För att bibehålla motivationen behöver även samhället arbeta med att ändra sin syn på en 

före detta missbrukare, eller en som är på bättringsvägar. Detta kan man beskriva utifrån Lemart98 

syn av avvikelsen; att de blir aktuellt när individerna börjar använda sin avvikanderoll som ett 

försvar eller anpassning till de problem stämplingen har skapat. Här kan man se att även samhället 

behöver arbeta med stämplingen på en före detta missbrukare. Att vara motiverad under 

behandlingen till ett drogfritt liv kan vara enkelt men att sedan komma ut i samhället och stå på 

egna ben kan vara en utmaning. Under behandlingen har du stöd från personer som arbetar mot 

samma mål dvs. ett drogfritt liv samt andra individer som strävar mot samma mål. Att samhället 

sedan har kvar stämplingen kan leda till att individen antingen strider emot eller anpassar sig och 

eventuellt faller tillbaka i sitt missbruk.  

När någon avbryter under behandlingens gång  

Det förekommer att individer avbryter under behandlingens gång. Socialförvaltningen måste 

då ta ställning till hur allvarligt individens missbruk är. Tackar individen nej till insatser och 

inte vill ha med socialförvaltningen att göra måste man avsluta utredningen eftersom de 

bara får jobba med frivilliga insatser så vidare inte missbruket är så allvarligt att en LVM 

utredningen behövs göra. Detta är en bedömning socialförvaltningen alltid gör innan 

individen får släppas.  

Öppenvården kontaktar alltid personerna som har skickat individen på vård, det kan vara 

arbetsgivaren, kriminalvården eller socialtjänsten. Tillsammans tar man ett beslut, man 

avbryter aldrig behandlingen rakt av utan tillsammans med individen och personens som 

står för behandling går man igenom vad som har hänt och vilken anledning individen vill 

avbryta. Man försöker på något sätt att komma fram till en lösning. Ibland kan individerna 

hamna i svackor under behandlingen och det kan bli för tufft i vissa perioder, hinner man 

inte fånga upp dem under den låga perioden kan de lämna behandlingen innan den är 

avslutad. Detta kan tolkas som att den negativa självbilden kan komma i kapp och vilket kan 

göra behandlingen svårare.  

                                                           
98 Hilte, Mats. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. 1996 
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Efter rehabilitering 

Eftervård 

Efter avslutad behandlingen erbjuds individen eftervård, behandlingshem 1 håller kontakten 

med individen sex månader efter utskrivning.  

”Det är för att prata med individen och se hur det går samt att man snabbt ska kunna 

se om det är något som börjar braka iväg för då kan vi kontakta socialtjänsten och säga 

nu är det fara.”- Kalle, behandlingshem 1  

När individen börjar avboka träffarna man har efter behandlingen kan det vara ett tecken på 

något har gått snett.  

Eftervården på Öppenvården är upp till nio månader, och är enligt Jonas den viktigaste 

delen. Under de nio månaderna arbetar man med tre områden, fortsatt insikt dvs. vad 

missbruket ställer till med, vad problemet innebär och hur man kan lösa det. Stärkande 

eftersom alla som kommer till öppenvården har en dålig självkänsla på grund av det som har 

hänt i samband med missbruket. Sedan jobbar man även med återfallsprevention som 

innebär att man arbetar med att ge individen olika förslag på attityder, tankat och mönster 

som kan vara riskfyllda och utan att personen själv inte är medveten om det.  

Eftervården på behandlingshem 2 träffar individen andra fördetta missbrukare samt 

personalen en gång i veckan. Under träffen pratar man om du veckan har varit och ger 

varandra feedback. Andra guppen lyssnar på varandras vecka och säger vad de tycker är bra 

och dåligt.   

”Man kan ju tycka det här gjorde du jättebra, men tänkt på, det här låter inte så bra nu 

börjar du köra iväg här.” – Adam, behandlingshem 2  

Feedbacken hjälper till att fortsätta träna för den långa processen. Under behandlingen 

bygger man en verktygslåda men man behöver sedan arbeta med den. Behandlingshem 2 

rapporterar alltid till socialförvaltningen eller arbetsgivaren ifall inte personen dyker upp på 

eftervårdsmötet så man kan säga att man har lite kontroll på den här personen under en 

ganska lång tid nämner Adam.  
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Pär på behandlingshem 3 nämner att deras eftervård är något individerna måste få beviljat 

från socialtjänsten då de tar en symbolisk summa. Eftervården innebär att personerna får 

besöka behandlingshemmet och äta lunch, samt bli peppade av sina gamla kontaktpersoner 

och även delta i de olika aktiviteterna de har.  

Efter avslutad behandling har socialförvaltningen en skyldighet att planera eftervård för 

individen, hur det ska se ut när personen kommer hem. Efter att individen lämnat 

behandlingshemmet nämner Anna på socialtjänsten att individerna hålls kvar ett tag 

eftersom personerna oftast behöver hjälp med bostad och någon form av sysselsättning 

efter. En del personer som är inskrivna för sitt missbruk på vuxensektionen har troligtvis 

slutat skolan redan på högstadiet och därmed inte har någon gymnasieutbildning. 

Personerna kan ha tidigare skulder hos kronofogden och detta kan göra det svårt för 

personen att hitta någon sysselsättning eller bostad.   

Efter behandlingen nämner Anna att det sker en fortsatt kontakt med psykiatrin för att det 

är väldigt vanligt att många har någon form av ADHD, nästan 50 % behöver medicinering och 

stöd i någon form. Anna säger 

”Och så finns det dem som har någon annan form av psykisk ohälsa, för det är 

nämligen en ökad risk för missbruk om du har en psykisk ohälsa.” – Anna, 

socialtjänsten  

Återfall 

Det händer att individer får ett återfall efter avslutad behandling och det är inget man ska 

förvåna sig över säger Kalle på behandlingshem 2. När individerna har kommit en bit på 

vägen och bott in sig blir behandlingshemmet en trygghet och individen vill inte lämna. Även 

de sista dagarna eller veckan kan det förekomma återfall. 

”Alla handlingar är rationella, man måste förstå det ur det perspektivet. Individerna får 

ett återfall för att på något sätt bevisa att de inte är redo för livet utanför.” – Kalle, 

behandlingshem 2  

Personerna genomgår någon form av separationsångest och är inte redo att lämna tryggheten 

behandlingshemmet har att erbjuda. Hur eländigt missbrukarlivet än är vet individen hur man ska 

agera i det livet, personen vet exakt hur de ska bete sig och de vet hur allt fungerar därför 
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förekommer det en rädsla för det nya livet utanför behandlingshemmet. Detta kan vara en av 

orsakerna att individen faller tillbaka för att i det tidigare livet vet man ifall hur man ska bete sig 

nämner Kalle.  

Pär nämner att den ekonomiska delen har en viss betydelse för individen efter behandlingen.  

”Jag tror på många sätt att det är klientens dåliga ekonomiska situation att deras liv 

blir helt miserabla efter behandlingen.” – Pär, behandlingshem 3 

Individer kan ha varit drogfria i en månad vill börja med någon form av aktivitet, så som simning 

vilket de sällan har råd med då deras socialbidrag inte räcker till. Pär nämner att bidraget de får 

ska de kunna handla kläder, hygienartiklar, fritidsaktiviteter samt eventuella busskort. 

Respondenten även nämner att individerna behöver bland annat sysselsättas för att undvika ett 

återfall.  

”De har fått en aktivitet en gång i veckan men sedan har de 6,5 dag i övrigt att ha hand 

om och sitta i en tom lägenhet med lite Ikea möbler och langaren bor cirka 200 meter 

bort” – Pär, behandlingshem 3 

En krispunkt är när personen kommer från behandlingshemmet, på behandlingshemmet har 

det fungerar väldigt bra och så kommer de hem och träffar gamla vänner och återfaller 

ganska omgående. Denna typ av återfall är ganska vanlig nämner Anna.  

”Behandlingen var lyckad men eftervården blev inte bra det är lite av vår akilleshäl 

måste jag säga.” – Anna, socialtjänsten 

Idag är vi dåliga på att ge samtidiga insatser från psykiatrin och kommunen säger Anna. Ett 

exempel hon ger är att många av personerna kommer i kontakt med socialförvaltningen har 

eller tror att det har ADHD som är den vanligaste diagnosen. Men väntetiden på psykiatrin är 

så lång för att få en utredning och medicinering. Detta kan leda till att personen går ut från 

behandlingen och så vet man att: 

”Jo, nu är han fri missbruket och det får han hjälp med men det andra problematiken 

som också kan ställa till få han inte hjälp med.” – Anna, socialtjänsten 

Denna typ av samarbete tycker Anna behövs, varför det inte har blivit så vet hon inte men 

det kan handla om en resurs fråga från landstinget.  
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Eftervården kan vara den viktigaste delen under processen men samtidigt en av de svåraste 

att arbeta med, under behandling bygger man upp en grund för sin nya livsstil som man 

sedan ska använda sig av efter behandling. Rädslan för livet utanför behandlingshemmet kan 

vara en orsak till ett återfall, de vet inte hur det är och vad som förväntas av dem. Samhället 

kan även vara en orsak till återfall, individen arbetar med sin självbild och ska sedan komma 

ut i ett samhälle som fortfarande har den gamla stämpeln kan vara svår. Man kan ändra sig 

själv men att ändra andras syn kan vara svårt.  Individer har pekats ut som avvikare och som 

Becker99beskriver; någon som skiljer sig från det normala. Samtliga respondenter menar att 

eftervården är svår och problematiskt dvs. behandlingen kan ha varit lyckad men 

eftervården blev inte så bra. Att individerna har någon diagnos i samband med missbruket 

kan även vara vanligt och en av anledningarna till påbörjat missbruk. Lemart100menar att de 

primära avvikelse dvs. den som inte har blivit allmänt känd ännu kan ha flera olika orsaker. 

Psykologiska faktorer kan vara en av dem vilket en av respondenterna bekräftar och visar 

vikten av att utredningar kring den psykiska ohälsan behövs göra i samband med 

rehabilitering för missbruket. Ifall ohälsan är orsaken till missbruket behöver man arbeta 

med den under tiden man behandlar missbruket samt efter rehabiliteringen. Att tidigare 

forskning visar101 ifall missbruket såg som en kronisk sjukdom och inte ett brott kommer 

behandlingen och resultaten av vården likna andra korniska sjukdomar. Att bli straffad för 

sitt missbruk genom att blir stämpling av samhället och andra kommer enbart ha en negativ 

effekt på våden, att söka tidig hjälp kan bli en rädsla för att bli stämplad. Men ifall man såg 

missbruk och beroende som en kronisk sjukdom så som diabetes hade samhället syn på 

individerna och vården sett annorlunda ut.  

 

 

 

  

                                                           
99 Becker, Howard S. Utanför avvikande sociologi 2006 
100 Giddens, Anthony. Sociologi 2007 
101 A. Thomas McLellan, David C. Lewis, Charles P. O’Brien, Herbert D. Kleber, Drug Dependence, 

 a Chronic Medical Illness Implications for Treatment, Insurance, and Outcomes Evaluation. 1689– 
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7. Diskussion   

Uppsatsens syfte var att undersöka hur olika samhällsaktörer arbetar med att stödja ett 

missbruks- eller beroendeproblem vilket gjordes med att följande frågeställningar besvaras. 

Vilka funktioner fyller dessa aktörer under rehabiliteringsprocessen? På vilket sätt samverkar 

dessa aktörer inom dess insatser? Vilka utvecklingsområden behövs för att åstadkomma ett 

långvarigt resultat? 

Resultatet visar att rehabiliteringsprocessen är en tuff process för både individen själv men 

även samhällsaktörerna. Inblandade aktörer har en stor betydelse för individernas 

välmående och slutresultat. Det är till exempel viktigt att samtidiga insatser i det sociala och 

psykiska måste ske när en person ska behandlas för sitt missbruk. I de flesta fallen individer 

söker hjälp för sitt missbruk är att konsumtionen börjar eskalera, antingen att man har blivit 

helt utslagen, dvs. förlorat jobb, familj och bostad eller att man har kvart allt detta men att 

substansen börjar ta över ens liv. Utifrån mitt empiriska material jobbar aktörerna aktivet 

med att hitta en bra behandling som passar respektive individ men att det inte alltid är lätt. 

Socialtjänsten är oftast den första man kommer i kontakt med och sedan skickas vidare 

därifrån. Utredning behöver göras för att se hur individens liv ser ut och sedan anpassa efter 

det. Den första tiden inför en behandling är viktig och här handlar det om att arbeta med att 

få personerna att påbörja sin behandling. Det handlar om att fånga upp den lilla 

motivationen personen har och samtidigt hålla den vid glöd innan dem vänder och avslutar 

behandlingen innan den har påbörjat.  

Under behandlingen framkom det att man arbetar väldigt mycket med att få individen att 

stanna kvar och komma i insikt med varför det är här och motivera att ett drogfritt liv är 

bättre. Beroende på om missbruket är det primära eller sekundära problemet arbetena man 

på olika sätt, men målet är det samma. Tolkning utifrån empirin är att aktörerna behöver 

samarbeta som bäst i detta stadie. Undertiden behandlingshemmen arbetar med missbruket 

och individen, behöver den sociala biten så sin bostad osv. från socialtjänsten börja i tidigt 

stadie. Detta är viktigt så att det inte blir ett glapp mellan behandling och efterbehandlingen. 

Resultatet visar att man arbetar väldigt mycket på individens självbild och relationer till 

andra, att skapa detta förtroende både till sig själv och till andra människor. Resultatet visar 

att kommuner och landsting bär på ett ganska stort ansvar kring dess invånare, men att det 
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inte alltid är lätt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt eller har kommit i insikt att 

missbruket är ett problem. Det avvikande beteendet måste först upptäckas av andra för att 

eventuella förändringar ska ske.  

Idag fokuserar man mycket på individerna under behandlingen men brister på 

efterbehandlingen. Stor vikt läggs ner under behandlingen och en bra grund byggs men som 

kanske inte har någon stor nytta om det brister i efterbehandlingen. Tolkningen av resultatet 

är att det inte är något fel på behandlingen men efterbehandlingen är den delen man 

behöver arbete med. Individerna har spenderat den mesta delen med personer de känner 

en trygghet till, innan var det missbruket och de vet hur de ska bete sig sedan 

behandlingshemmet som de skapar en trygghet till om behandlingen fullföljs. Stämplingen 

ute i samhället kan finnas kvar och trots att personen är i en rehabiliteringsprocess kan ett 

tidigare liv göra det ”nya” svår. Individerna behöver återfå sin livskvalité, de behöver hitta 

anledningar även ute i samhället till att inte ta ett återfall. Resultatet visar även att den 

psykiska ohälsan behöver man arbeta med i samband med missbruket, vilket kan vara en av 

anledningarna till missbrukets början och kan bekräftas med Lemarts102 syn på den primära 

avvikelsens orsak. Ifall socialtjänsten ska ha huvudansvaret för missbruks- och 

beroendevården är en fråga som har dykt upp under studien, och om inte sjukvården ska ta 

över det ansvaret. Det finns tidigare forskning103 kring detta men något som behöver tas på 

allvar. Missbruk är ett växande samhällsproblem som måste hittas bättre åtgärder till. Synen 

på missbruket rent generellt behöver ändras, att bli stämplad kan nästan ses som ett straff. 

Andra avvikande handlingar så som kriminella handlingar visar resultatet kan vara som 

påföljd av missbruket och kan ha negativ påverkan på rehabiliteringen efter behandlingen 

när man återigen vill komma ut i samhället. Resultatet visar även att den sociala delen efter 

behandlingen kan ha en påverkan ifall individen ska håller sig nykter. För att de ska kunna 

hålla sig sysselsatta och undvika att hamna tillbaka i sin gamla krets samt att den 

ekonomiska biten har en betydelse för att de ska kunna hålla sig sysselsatta. Den 

avvikandespiralen Goldberg104 nämner kan även finnas efter behandlingen men i ett annat 

syfte dvs allt man tidigare har gjort i samband med missbruket måste man ta tag i efter 

behandlingen. Anhöriga visar också ha en betydelse för individerna under hela processen, 

                                                           
102 Giddens, Anthony. Sociologi 2007 
103 Statens offentliga utredningar vol. 1 
104 Goldberg, Ted. Samhället i narkotikan. 2005 
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resultatet visar att man arbetar mycket med relationerna till närstående både de som är kvar 

men även de man kanske ha förlorat under sitt missbruk. Goldbergs105 teori visar att man 

bygger som barn sin självbild genom de signifikanta andra, vilket i detta fall kan man se att 

individerna kan återbygga sin självbild med stöd från anhöriga.  

Slutsatser 

Den viktigaste slutsatsen studien gav var att alla samhällsaktörer fyller en viktig roll under 

rehabiliteringen och de arbetar mot samma mål, men för ett långvarigt resultat behöver 

samtidiga insatser ske från de inblandade aktörerna så inte personerna faller mellan 

stolarna. Anhöriga har även en betydelse för rehabiliteringsprocessen och visar sig att de 

som har stöd från nära klarar i vissa fall rehabiliteringen bättre Man arbetar samtidigt med 

missbruket, psykiska och sociala delen under den tiden individerna känner sig motiverade. 

En annan viking slutsats är att man inte kan hjälpa någon som inte vill bli hjälpt men att man 

aldrig ska sluta motivera.  

 

   

  

                                                           
105 Ibid  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrund 

• Hur länge har du jobbar med individer som har någon form av problematik med en 

substans? 

• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

Processen 

• Hur kommer individer i kontakt mer er? 

• Frivillig vård eller tvång? 

• Vilken metod använder ni? anser du att denna metod funkar bra här?  

• Vilka samhällsaktörer samarbetar ni med? 

• Vad anser du kring det samarbetet? 

• Alla individer har olika behov hur arbetar/sker behandlingen utifrån det?  

 

• Hur arbetar ni för att uppnå bästa resultat i processen?  

• Vilken del av rehabilitering tycker du det är mest brist i? före, under, efter? Varför? 

• Något du känner behöver förbättras kring processen ”under behandling”?  

 

• Vad anser du att man behöver jobba på för att uppnå ett långvarigt resultat?  

• Vad anser du är era svagheter? 

• Vad anser du är era styrkor?  

• Hur arbetar ni med individerna efter behandlingen?  

• Vilka aktörer är inblandade då? 

 

• Något mer du vill tillägga?  

 


