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The aim of this study is to investigate social workers’ attitudes toward alcohol 

abuse, regarding the relationship between the individuals’ own responsibility of 

causing and solving its addiction. The thesis also aims to gain a deeper 

understanding of what the respondents perceive as important in the creation of these 

attitudes. In this qualitative study six social workers who all have experiences of 

working with clients suffering from alcohol abuse are interviewed. The results from 

the interviews are analyzed with social constructivism as theoretical framework, as 

well as theories regarding how attitudes are created. The results show that our 

respondents put great responsibility upon the individual. While there is a difference 

in the way the respondents describe the individuals’ own responsibility, regarding 

cause and solution of an addiction, still they all agree that the responsibility lies with 

the individual who is described as capable and responsible for its own life. 

Furthermore, the results of this study show that various factors, such as the cultural 

context, the respondents own life experiences, education, work, research, conditions 

related to the respondents upbringing and fundamental humanity are perceived as 

important when creating attitudes.  
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1. Inledning 

Fenomenet alkoholmissbruk är ett centralt område inom socialt arbete i Sverige. Området 

utgör ett allvarligt och omfattande problem i samhället vilket resulterat i en stor mängd 

tidigare och pågående forskning i ämnet (Institutionen för socialt arbete, 2009). Trots att 

detta område är välbeforskat finns dock relativt lite forskning kring socialarbetares attityder 

till alkoholmissbruk. Tidigare studie på området uppmanar till vidare forskning och ser ett 

tydligt behov av att finna djupare förståelse för vilka attityder som präglar de socialarbetare 

som arbetar med missbruks- och beroendeproblematik. Det har också konstaterats att 

alkohol- och drogmissbruk bland befolkningen ökar, varför detta forskningsområde ligger 

väl i tiden och är högaktuellt (Galvani & Huges, 2010).  

 

Utifrån forskning som visar att människor reagerar olika på olika företeelser finns det en 

förhoppning inom forskningen om att kunna se hur attityder skapas för att i ett senare skede 

också kunna styra attityder. Studier kring attityder förväntas öka människors eget 

reflekterande över inställningar och förhållningssätt till olika fenomen, och därmed höja 

graden av medvetenhet inför desamma (Egidius, 2008). För att utöva ett professionellt 

socialt arbete anser vi att det är av stor betydelse att man som professionell är medveten om 

egna värderingar och attityder gentemot den målgrupp man arbetar med. Att som 

professionell ha en god självkännedom och vara medveten om på vilket sätt egna attityder 

påverkar arbetet är enligt oss en central utgångspunkt i det sociala arbetet. Payne (2008) talar 

om en cirkulär process där socialarbetares idéer och handlingar medverkar till att skapa 

förväntningar i samhället och även påverka sociala och politiska processer. Samtidigt 

påverkas socialarbetares arbete av de förväntningar som finns i samhället, vilket sluter 

cirkeln. Utifrån detta resonemang kan socialarbetares reflektioner kring egna attityder vara 

av vikt att studera, då de professionellas yrkesutövning i hög grad påverkar målgruppen samt 

samhället i stort.  

 

En aspekt av attityder till missbruk handlar om att belysa frågan om individens ansvar för 

sin situation. Vi är i denna studie ute efter att få ta del av enskilda socialarbetares berättelser 

om vilka attityder de har till individer med alkoholmissbruk utifrån ytterligheterna att vara 

ansvarig eller icke ansvarig för sin situation. Vi vill också få en djupare förståelse för och få 

ta del av socialarbetares egna berättelser om varifrån de tror att dessa attityder kommer och 

vad som skapat dessa.  
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Att våra attityder påverkar våra handlingar och beteenden är en central aspekt inom 

missbruksvården, där den professionella yrkesutövningen till stor del styrs av vilka 

föreställningar som finns kring fenomenet missbruk (Palm, 2003a). Med utgångspunkt i 

detta resonemang kan Blomqvist & Wallanders (2004) diskussion om socialarbetares 

oenhetliga bedömningar kopplat till rättssäkerhet aktualiseras. En utgångspunkt i det 

offentliga arbetet är att alla medborgare skall ges likvärdig bedömning och service. Om 

bristande enhetlighet i socialarbetares bedömningar råder, kan problem uppstå (a.a.). 

Förhoppningen med denna kvalitativa studie är att den ska kunna bredda och komplettera 

den redan befintliga forskningen på området, vilken till stor del har kvantitativa ansatser. Vi 

vill komplettera den forskning som finns att tillgå på ämnet genom att, med hjälp av 

djupintervjuer, komma åt socialarbetares egna beskrivningar kring deras attityder, hur 

attityderna ser ut och vad socialarbetarna själva tror att dessa grundar sig i. Mot bakgrund av 

ovanstående redogörelse menar vi att professionellas attityder är centrala att studera inom 

socialt arbete samt att undersökningar kring egna värderingar är motiverade och nödvändiga.  

1.1 Bakgrund 

Det ämnesområde vi valt att basera studien på är alkoholmissbruk. Inom ramen för praktiskt 

socialt arbete har missbruk under en lång tid utgjort ett av det mest utbredda och allvarliga 

sociala problemet vi har i samhället. Detta faktum har i sin tur lett till att omfattningen av 

tidigare forskning på ämnet är stor. På institutionen för socialt arbete vid Stockholms 

universitet har missbruksrelaterad forskning bedrivits sedan 1980-talet. Att området 

missbruk i hög utsträckning är beforskat sedan tidigare innebär att tidigare studier behandlar 

allt ifrån prevention, organisering och utfall, till teoretiska modeller och socialpolitiska 

aspekter av missbruk (Institutionen för socialt arbete, 2009).  

 

Olika synsätt på missbruk råder beroende på vilken kultur och vilket samhälle det är som 

studeras. Genom till exempel lagstiftning har medborgarnas alkoholkonsumtion försökt 

anpassas till att hållas inom samhällets normer gällande vad som är socialt accepterat. 

Normer och uppfattningar har emellertid inte alltid sett likadana ut (Blomqvist, 2012). I 

slutet av 1800-talet präglades samhället av ett moraliskt synsätt på missbruk, genom vilket 

indivden själv ansågs bära ansvaret för att ha hamnat i ett missbruk. Rådande attityder i 

samhället påverkades av nykterhetsrörelsen som pågick i Sverige under denna tid 

(Blomqvist, 1998). Under de senaste hundra åren har dock den medicinska diskursen varit 
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stark vad gäller synen på alkoholmissbruk och en sjukdomsorienterad syn har delvis präglat 

forskningen (Helmersson-Bergmark, 2010). Trots detta har det emellertid alltid funnits en 

stark tendens av att se alkoholproblem som sociala problem i det svenska välfärdssamhället 

(Blomqvist, 1998). 

1.2 Studiens respondenter 

Studiens respondenter är verksamma socialarbetare vilka arbetar med klienter med 

missbruksproblematik och i denna studie kommer kvalitativa intervjuer utgöra det empiriska 

materialet. Det som förenar respondenter är att de alla har erfarenhet av socialt arbete och då 

med fokus på alkoholrelaterad missbruksproblematik. Studiens respondenter arbetar för 

Stockholms Stadsmission och på en missbruksenhet på Socialtjänsten inom Stockholms 

Stad.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka socialarbetares attityder till individens eget ansvar 

för sitt alkoholmissbruk och vilka faktorer socialarbetarna upplever ha bidragit till 

uppkomsten av dessa attityder.   

 

De frågeställningar vi arbetar utifrån är följande: 

1. Hur ser socialarbetares attityder till individer med alkoholmissbruk ut, utifrån frågan om 

individens eget ansvar för sin situation? 

2. Vilka faktorer beskriver socialarbetare påverkar skapandet av deras attityder till 

individer med alkoholmissbruk, utifrån frågan om individens eget ansvar för sin 

situation? 

1.4 Definitioner  

Centralt för vårt ämnesområde är de begrepp som används för att beskriva 

missbruksproblematik och attityder kopplade till detta. Den vetenskapliga diskussionen om 

beroende och missbruk präglas många gånger av oenighet vilket delvis kan bero på en 

begreppsförvirring. Inte minst handlar detta om synen på missbruk som en sjukdom eller 

inte. Blomqvist (2012) beskriver att de begrepp som florerat inom ämnesområdet under de 

senaste 150 åren har präglats av dubbeltydighet. Detta kan bero på att diskurser skiljer sig åt 
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mellan vetenskapliga betydelser och mer vardagliga innebörder av begreppen (a.a.). Med 

detta sagt är vi medvetna om att andra definitioner av följande begrepp kan förekomma i 

andra sammanhang. Vi är även medvetna om att flera av de centrala begreppen i denna 

studie är komplexa och kräver avgränsningar för att bli användbara i 

forskningssammanhang.  

 

Attityder - Attityder är ett begrepp som kan vara svårt att konkretisera men som emellertid 

uppkommer i alla möjliga vardagliga sammanhang (Biel, 2012). Attityder innefattar det som 

individer uppfattar, minns, tänker eller känner. Dessa är faktorer som får oss människor att 

vara beredda i situationer där vi ska handla eller reagera (Egidius, 2008). Attityder kan 

vidare ses som en individs ställningstagande och skapas i samspel mellan kognitioner, 

värderingar och handlingar. De kan dessutom ge uttryck för både bestående värderingar och 

spontana impulser (Demker, 2009). En stark attityd betyder generellt att den är långlivad och 

tvärtom om attityden är svag. Starka attityder är dessutom ofta kopplade till en individs 

självbild och identitet (Biel, 2012).  

 

Människor använder sig av attityder för att strukturera och organisera sin uppfattning av 

omgivningen. Denna kunskap gör att vi människor söker oss till det som vi tycker om och 

undviker det vi inte tycker om, varför även en så kallad nyttighetsfunktion kan tillskrivas 

våra attityder. Attityder har även en värdeuttryckande funktion, som gör det möjligt för oss 

att uttrycka viktiga åsikter och på så sätt visa vilka vi är och vad vi står för (Biel, 2012). 

Attityder präglar individers handlande vilket i sin tur påverkar samhället. På samma sätt 

påverkas attityder av sociala normer och av det omgivande samhället (Gärling & Biel, 

2012).  

 

Beroende - Begreppet syftar till att något är nödvändigt för en individs liv, människor är 

exempelvis beroende av syre och vatten för att överleva. Beroende förenat med osunda 

företeelser förändrar emellertid begreppets innebörd och antyder på ett problematiskt 

tillstånd där en individ har svårt att själv styra sitt handlande. Begreppet indikerar dock inte 

på att det problematiska tillståndet nödvändigtvis är permanent (Blomqvist, 2012).  

 

Missbruk - Begreppet används för att beskriva en problematisk användning av bland annat 

rusmedel såsom alkohol. I termen missbruk finns ett underförstått antagande om att det 
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också finns en form av oproblematiskt bruk som inte avviker från samhälleliga normer kring 

om vad som är lagom eller normalt (Blomqvist, 2012).  

 

I denna studie kommer vi att använda begreppen missbruk och beroende parallellt. För en 

mer ingående beskrivning av begreppen beroende och missbruk samt hur det vanligen 

används i forskning och av oss; se bilaga 1.  

 

Sjukdomsbegreppet – Att se alkoholmissbruk som en sjukdom innebär att ta ställning för 

att det finns en biologisk förklaring till detta tillstånd. Användare av sjukdomsbegreppet 

talar ofta om en genetisk sårbarhet kopplat till utvecklingen av ett missbruk samt 

neurobiologiska faktorer som påverkar en individs förmåga att stå emot de impulser som ett 

missbruk skapar (Blomqvist, 2012).  

 

Socialkonstruktivism – Begreppet aktualiseras och beskrivs under avsnittet ”teoretiskt 

perspektiv”.  

1.5 Avgränsningar  

Avgränsningar i flera led är av stor vikt för denna studies genomförbarhet. Attityder som rör 

andra substanser än alkohol behandlas inte i denna studie. Vi kommer att titta på attityder 

enbart i bemärkelsen “attityder till individens eget ansvar”. Studien kommer alltså inte att 

behandla attitydbegreppet i en bredare mening. Vi har även avgränsat oss till att endast titta 

på vilka socialarbetarnas attityder är och hur de har formats och därmed uteslutit hur 

attityderna i sin tur påverkar det praktiska arbete som socialarbetarna utför. Vi inser den 

komplexitet som inryms i begreppet och har medvetet valt att göra dessa avgränsningar.  
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2. Kunskapsområdet 

Tidigare studier har behandlat frågor såsom perspektiv på det egna ansvaret i ett missbruk 

samt socialarbetares attityder till detsamma. Det finns även forskning som studerat vad som 

formar attityder, dock inte i samband med den specifika frågan om individens eget ansvar i 

ett missbruk. Vi har valt att strukturera följande avsnitt under tre huvudrubriker, vilka enligt 

oss reflekterar den uppdelning vi iakttagit då vi studerat det rådande kunskapsområdet.  

 

Attityder är beroende av och kan formas av den sociala kontexten (Jmf Blomqvist, 2012, 

Payne, 2008). Eftersom denna studie syftar till att undersöka attityder hos socialarbetare som 

arbetar i en svensk kontext, är det i vår presentation av kunskapsområdet väsentligt att 

redogöra för studier som speglar svenska kontexter. Det är således relevant att det till stor 

del är just svenska studier som presenteras i det kommande avsnittet. Vi har emellertid inte 

helt uteslutit internationell forskning, utan använt oss av detta i de fall då vi funnit det 

relevant. Den internationella forskning vi använt oss av återspeglar inte en svensk kontext 

fullständigt, men belyser emellertid professionen i ett större sammanhang. Resultaten från 

utländska studier kan följaktligen tillföra en ytterligare dimension då vi studerar hur attityder 

ser ut och skapas.  

2.1 Perspektiv på individens eget ansvar  

I det följande redogörs för en teoretisk modell, Brickmans modell (Brickman, Rabinowitz, 

Karuza, Coates, Cohn & Kidder, 1982), vilken vi anser är relevant för att belysa hur 

individens eget ansvar kan beskrivas i ett alkoholmissbruks olika faser. Denna modell har 

varit en återkommande teoretisk utgångspunkt i tidigare forskning.  

 

Brickmans modell utgörs av en tvådimensionell syn på individen och dess 

beroendeproblematik. Dimensionerna gäller individens ansvar kopplat till å ena sidan 

uppkomsten av problemet, å andra sidan lösningen av detsamma. De båda dimensionerna 

möjliggör för individen att befinna sig på en sorts skala mellan två ytterligheter, ansvarig 

och icke ansvarig. Inom det moraliska perspektivet ses individen som ansvarig, både för att 

ett problem uppstår och för att lösa problemet. Det handlar här om individens egen vilja och 

motivation att ta tag i sina problem (Brickman et al., 1982). Inom detta perspektiv anses 

samhällets åtgärder bli aktuella först om eller när missbruket påverkar omgivningen 
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negativt. Samhällets ansvar blir då att ”straffa” den enskilde och kräva bättring (Blomqvist 

& Wallander, 2004). Förespråkare för behandlingsperspektivet anser att individen har rätt 

till samhällets hjälp, då den enskilde inte betraktas som ansvarig, varken för att problemet 

har uppstått eller för att lösa problemet. Upplysningsperspektivet utgår ifrån att individen är 

ansvarig för problemets uppkomst, men inte har förmågan att lösa det på egen hand. 

Uppfattningen är att en individ med missbruksproblematik inte kan se konsekvenserna av 

sitt handlande, utan måste konfronteras och på så sätt få insikter om hur denne kan hantera 

sin situation. Inom det kompensatoriska perspektivet anses individen inte vara ansvarig för 

uppkomsten men för lösningen av problemet. Individer med alkoholmissbruk anses vara 

socialt och/eller biologiskt förfördelade och har därmed rätt till hjälp från samhällets sida, 

vilket får kompensera för samhällets eller naturens orättvisor. De fyra perspektiven 

representerar fyra olika sätt att se på människan. Inom det moraliska perspektivet anses 

människan i grunden vara stark i sig själv, medan hon utifrån behandlingsperspektivet i 

grunden ses som svag. Utifrån upplysningsperspektivet ses människan som dålig och inom 

det kompensatoriska perspektivet ses människan som bra. Det moraliska perspektivet kan 

anses vara förknippat med fördelar, då individen utifrån detta perspektiv anses ha en 

möjlighet att påverka sin egen situation (Brickman et al., 1982).  

 

 

Problemet 

 

 

 

Individen ansvarig för att  

orsaka/skapa problemet  

 

Individen icke ansvarig för att 

orsaka/skapa problemet 

 

Individen ansvarig för att 

lösa problemet 

 

 

Moraliska perspektivet 

 

Kompensatoriska perspektivet 

 

Individen icke ansvarig  

för att lösa problemet 

 

Upplysningsperspektivet 

 

 

 

Behandlingsperspektivet 

Ovanstående bild är framtagen för att illustrera Brickmans modell (Horvath, Misra, Epner 

& Cooper, 2005-2014) 

 

Brickman et al. (1982) hävdar vidare att sättet på vilket professionella ser på en individ och 

dess problematik, är avgörande för om denne kommer att hjälpa individen med dess problem 

och i så fall på vilket sätt.  
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Palm (2003b) undersöker i en studie förhållandet mellan Brickmans olika perspektiv för 

individens ansvar och olika synsätt på problemets karaktär. Missbruk ses ofta utifrån ett 

moraliskt, socialt eller medicinskt perspektiv. Ju mer respondenterna i studien instämmer i 

ett moraliskt påstående, desto mer förväntas de tycka att den missbrukande individen själv är 

ansvarig för uppkomsten av problemet. Vidare förväntas respondenterna tycka att individen 

inte är ansvarig för uppkomsten av de alkoholrelaterade problemen om de instämmer i ett 

mer medicinskt vinklat påstående. Det sociala perspektivet innefattar en syn på individen 

som mindre ansvarig för uppkomsten av missbruket. Författaren har i studien undersökt 

förhållandet mellan Brickmans perspektiv på individens ansvar och olika synsätt på 

missbruk och sett att perspektiven överensstämmer både i det medicinska och moraliska 

synsättet, gällande uppkomsten av alkoholproblem (a.a.).    

2.2 Socialarbetares attityder till den missbrukande 

individens eget ansvar 

Vi behandlar i detta avsnitt hur socialarbetares attityder till individens eget ansvar, gällande 

uppkomst och lösning av ett missbruk, framställts i tidigare studier.  

 

Blomqvist och Wallander (2004) har undersökt socialsekreterares syn på missbruk och hur 

denna föreställning påverkar val av insats gentemot individen. Svaren kategoriserades 

utifrån Brickmans modell där olika svar representerade olika perspektiv på missbruk. Cirka 

en tredjedel av respondenterna förespråkade ett kompensatoriskt synsätt. Svaren 

överensstämde därefter till stor del med föreställningar kring missbruk i enlighet med det 

moraliska perspektivet. Ytterligare några av socialarbetarna hade åsikter som överensstämde 

med behandlingsperspektivet. Endast en mycket liten del av respondenterna gick att härleda 

till upplysningsperspektivet. Majoriteten av respondenterna hade emellertid svårt att 

positionera sig inom enbart ett eller något av ovanstående perspektiv och kategoriserades 

därför in i en grupp för “övriga” ställningstaganden. Resultatet från undersökningen visar att 

attityderna till missbruk och missbrukande individer är olika inom professionen och att det 

saknas en professionell konsensus. I studien diskuteras möjliga förklaringar till resultatet, 

såsom att missbruk beforskas inom ramen för olika discipliner och att detta kan leda till 

splittrande budskap gentemot de verksamma socialarbetarna. Forskarna fastställer att 

enskilda socialarbetares synsätt påverkar arbetet med klienterna och att det finns ett behov 

av reflektion kring arbetet inom professionen. 
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Med utgångspunkt i att attityder hos personal som arbetar med missbruk kan påverka 

arbetet, utfördes en studie med syfte att kartlägga attityder hos personal inom Stockholms 

läns beroendevård. I studien undersöktes ett flertal olika professioner vilka är verksamma 

inom beroendevården, däribland socialarbetare. Resultatet visar att majoriteten av 

personalen ansåg att individer med alkoholproblem är delvis ansvariga för uppkomsten av 

problemet samt fullt ansvariga för lösningen av detsamma. Resultatet kopplas därefter till 

Brickmans modell där författaren menar att resultatet hamnar mellan det moraliska 

perspektivet, där individen är ansvarig för uppkomsten samt för att lösa problemet, och det 

kompensatoriska perspektivet där individen inte är ansvarig för att ha orsakat problemet men 

ansvarig gällande lösningen. Resultatet visar även att personalen såg alkoholmissbruk som 

en sjukdom som utvecklas först då en individ förlorar kontrollen över sitt beteende och inte 

som ett problem individen föds med. Vidare hävdar författaren att resultaten har tolkats som 

eniga i den bemärkelsen att respondenterna svarat lika, samt att de både har moraliska, 

medicinska och sociala komponenter i sin syn på missbruk. Motsägelsefulla attityder är 

emellertid inget nytt fenomen inom alkoholforskningen (Palm, 2003b). 

 

Även Ekendahl (1999) har undersökt socialarbetares syn på missbruk och missbrukande 

individer. Studiens respondenter ansåg att individens uppväxtmiljö var det som i första hand 

kunde kopplas till alkoholmissbruk och utvecklandet av detsamma. Därefter angav 

socialarbetarna i studien att ”alkoholmissbruk som en sjukdom” och ”alkoholens positiva 

effekter” kan vara orsaker till att individer utvecklar ett alkoholmissbruk. I fråga om de som 

missbrukar alkohol har ett moraliskt ansvar att själv söka hjälp för sina alkoholproblem 

instämde en stor majoritet av respondenterna helt eller delvis i påståendet. Resultatet antyder 

att konsensus råder gällande att individer med alkoholmissbruk själva ansvarar för att söka 

hjälp. 

 

Hutchinson, Galvani & Dance (2013) har i en brittisk studie undersökt socialarbetares 

attityder till att arbeta med alkohol- och drogmissbrukande individer. I studien framkom 

varken positiva eller negativa attityder som dominerande gentemot klienter som missbrukar. 

Forskningen kunde emellertid identifiera flera viktiga faktorer som kan tänkas omvandla de 

nu rådande och till stor del ambivalenta attityderna i en positiv riktning. Till exempel pekar 

resultaten på att det krävs utbildning och praktisk träning för att stärka socialarbetarna i 

yrkesrollen vad gäller självförtroende, känsla av tillräcklighet och engagemang i arbetet. Det 

har tidigare visat sig att negativa attityder till arbete med alkohol- och drogmissbrukare 
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genererar negativ effekt på missbruksarbetet i stort, inte minst vad gäller den professionelles 

bemötande gentemot klienten, och att mer positiva attityder, således, i slutändan gynnar ett 

fruktsamt resultat för den enskilde klienten med beroendeproblematik (a.a.). Även Palm 

(2003b) har i en studie om professionellas syn på missbruk och individer med 

missbruksproblematik uppmärksammat att utbildning påverkar attityder till målgruppen. 

Studiens resultat visar att lågutbildade respondenter i större utsträckning än högutbildade 

kollegor, ser individer med missbruksproblematik som viljesvaga individer.   

2.3 Formandet av attityder till missbruk 

Tid och rum påverkar vilka attityder som råder i samhället gällande fenomenet missbruk 

(Blomqvist, 2012). En attityd är ett resultat av en individs erfarenheter, sociala nätverk, 

livsstil samt kultur- och bildningstraditioner (Demker, 2009). Skogens (2007) har i sin 

avhandling visat att utbildning, yrkeserfarenhet och socialpolitik kan vara faktorer som 

påverkar socialarbetares attityder. Utifrån detta har vi valt att strukturera det kommande 

avsnittet med hjälp av underrubriker kopplade till hur en attityd kan skapas. Vi vill påpeka 

att det inte nödvändigtvis är så att samtliga av nedanstående faktorer påverkar varje enskild 

socialarbetare i formandet av attityder. Det har emellertid visat sig i tidigare forskning att de 

aspekter som presenteras nedan kan påverka. Den forskning som vidare presenteras 

angående attityders uppkomst utgår både från attityder generellt och attityder kopplade till 

missbruk, men inte till specifika attityder gällande det egna ansvaret i ett missbruk.  

2.3.1 Den kulturella kontextens betydelse 

Den miljö vi människor befinner oss i, inte minst det kulturutbud som finns tillgängligt, 

påverkar hur våra attityder till olika fenomen ser ut. I en ledare publicerad i nordisk alkohol- 

och narkotikatidskrift diskuteras huruvida attityder bland befolkningen, i detta fall till 

alkohol och narkotika, är något som går att påverka eller ej. Socialpolitiska åtgärder sker 

nämligen ofta mot bakgrund av tankar där utgångspunkten är att människors inställningar 

och attityder till olika fenomen faktiskt går att påverka (Hellman, 2004). Den allmänna 

inställningen till just alkoholkonsumtion påverkar och påverkas av den alkoholpolitik som 

förs i samhället. Politiska och kulturella förändringar som har skett gällande inställningen till 

alkoholkonsumtion i Sverige har också till stor del påverkats av andra EU-länder (Skogens, 

2007).  
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Att socialarbetares värderingar påverkas av samhälleliga förväntningar, och därmed inte är 

immuna mot yttre påverkningar, har vi redan konstaterat (Payne, 2008). I en finsk studie 

med syfte att kartlägga befolkningens attityder till alkohol och narkotika pekades massmedia 

såsom tv, radio och press ut som en betydande källa till kunskap. Även annan kultur har 

tidigare visat sig påverka människors kunskap och värderingar i olika frågor (Hakkarainen & 

Metso, 2004). Den kulturella kontext vi lever i har alltså visat sig ha påverkan på formandet 

av mänskliga värderingar, inte minst värderingar vi har till alkohol (Hellman, 2004). När 

samhället och omgivningens förväntningar påverkar individer kallas det för social påverkan. 

Denna påverkan kan exempelvis vara positiv eller negativ, medveten eller omedveten och 

komma från små eller stora grupper i omgivningen (Andersson & Von Borgstede, 2012).  

2.3.2 Tidigare erfarenheters betydelse 

Skogens (2007) talar i sin avhandling om det sociala arbetet som kontextbundet och hävdar 

att socialarbetares handlingsutrymme möjliggör att skillnader mellan olika socialarbetares 

ageranden kan förekomma. Även om det egna handlingsutrymmet skulle vara mindre och 

det sociala arbetet skulle vara mer styrt av forskning och forskningsresultat, kommer det 

alltid finnas områden inom det sociala arbetet där det inte kommer att finnas vetenskap som 

berättar hur socialarbetare skall agera. Dessa områden påverkas istället av samhällsdebatt, 

moral, professionella egenskaper, personliga lärdomar och kultur. Att belysa dessa faktorers 

betydelse kan öka graden av professionalitet samt minska graden av godtycke (a.a.). I en 

annan studie, med syfte att tydliggöra hur socialsekreterare söker information, är 

livserfarenhet en av de främsta källorna till kunskap. Resultatet i denna studie visar att de 

professionellas egen livserfarenhet, som till exempel att förlora en anhörig eller att bli 

förälder, utgör en referenspunkt som i arbetet styr vad vi anser vara viktigt eller oväsentligt i 

olika situationer (Tydén, Josefsson & Messing, 2000).      

 

Det finns dock forskning som problematiserar huruvida egna erfarenheter faktiskt påverkar 

oss i skapandet av attityder. En avhandling angående socialarbetares kunskapsanvändning i 

utredningsarbete visar att socialarbetare inte själva, i stor utsträckning, hänvisar till att egna 

erfarenheter är en källa till kunskap (Nordlander, 2006).  
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2.3.3 Utbildningens betydelse 

Socialarbetare har i en studie uppskattat vad som har haft störst betydelse för deras 

kompentens och yrkesutveckling. Inom missbruksvården svarade drygt en femtedel att 

“socionomutbildningen” haft stor betydelse för deras samlade kompetens. Endast en liten del 

av respondenterna ansåg att “den interna utbildningen/egna studier” varit viktigast för 

yrkeskompetensen. Resultatet visar att socialarbetare inte anser att teoretiska kunskaper är 

den enda förutsättningen för att utveckla sin yrkeskompetens, utan att praxiskunskapen anses 

vara minst lika viktig. En förklaring till detta svar kan vara att socialt arbete till sin karaktär 

kräver att man lär sig av sina arbetskollegors tidigare erfarenheter (Bergmark och 

Lundström, 2000). Socialarbetares syn på grund- och vidareutbildningens betydelse för sin 

kunskap är starkt kopplat till hur länge sedan utbildningen genomfördes. För dem som 

nyligen utbildat sig ansågs exempelvis utbildningen vara av större vikt än för dem som 

erhållit utbildningen för länge sedan (Tydén et al., 2000).  

 

I en brittisk studie genomförd av Galvani & Huges (2010) visar resultatet bland annat att det 

i Storbritannien finns ett stort behov av praktik för att öka den samlade kunskapsbasen bland 

studenter inom socialt arbete, och att denna praktik idag saknas i allt för hög utsträckning. 

Att mer praktik inte ingår i utbildningen skulle kunna bottna i attityder kopplade till 

missbruk. En möjlig tanke är att individer med alkoholmissbruk anses vara mindre ”värda” 

av samhälleliga tjänster och att ansvaret bollas runt mellan olika yrkesgrupper där ingen 

tycks vilja ta ansvar för problemet, varför det redan på utbildningsnivå förfaller sig som så 

att målgruppen förbises eller åtminstone inte prioriteras (a.a.). På 80-talet genomfördes 

studier för att undersöka socialarbetares attityder till substansmissbruk. Resultaten visade att 

negativa attityder på ett tydligt sätt kan kopplas till bristande kunskap som i sin tur också 

leder till att det praktiska arbetet med målgruppen minimeras så mycket som möjligt 

(Ligthfoot & Orford, 1986). Mer aktuell forskning på området tycks dock saknas i hög 

utsträckning. För att garantera kommande generationer socialarbetares yrkeskompetens och 

kunskap i mötet med klienter med substansmissbruksproblematik, krävs praktik och 

utbildning med specifikt fokus på alkohol och droger. I Storbritannien kommer 

socialarbetares utbildningar i högre grad behöva erkänna alkohol- och drogmissbruk som ett 

centralt område, särskild mot bakgrund av det faktum att detta område historiskt sett 

förbisetts under socialarbetares utbildning. Att införa praktisk övning redan på 

utbildningsnivå kan tänkas generera positivare utfall för samtliga parter som på ett negativt 
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sätt påverkas av substansmissbruk. Att ämnet får bristande uppmärksamhet i teoretisk 

utbildning och praktisk träning kan tänkas vittna om en större samhällelig syn på missbruk 

som någonting icke-prioriterat i det sociala arbetets agenda (Galvani & Huges, 2010).  

2.3.4 Arbetsplatsens betydelse 

Det finns olika faktorer och komponenter på arbetsplatsen som kan påverka den enskilde i 

formandet av attityder. I den studie av Bergmark & Lundström (2000) vi tidigare refererat 

till framkommer det att nästan hälften av respondenterna ansåg att det viktigaste för den 

samlade yrkeskompetensen och yrkesutvecklingen var “det man själv lärt sig inom ramen 

för sitt arbete”. En fjärdedel ansåg vidare att “arbetssätt och färdigheter förmedlade via 

arbetskamrater” var av störst betydelse. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) konstaterar i 

sin forskning att kollegors attityder kan påverka den enskilde medarbetaren. Dessutom har 

forskning visat att chefers inställning har stor betydelse för hur attityder inom arbetsgruppen 

utformas och ser ut (a.a.). Individen präglas av gruppens föreställningar om vad som är ett 

lämpligt beteende (Andersson & Von Borgstede, 2012) och inom en yrkesprofession finns 

ofta gemensamma värderingar individerna emellan. Dessa gemensamma värderingar 

grundas till stor del på att individerna har samma utbildning, går på samma möten och har 

samma regelsystem att förhålla sig till (Nordlander, 2006). I den tidigare nämnda studien av 

Tydén et al., (2000) visade resultatet vidare att socialsekreterarna ansåg att kollegor, mötet 

med klienter och egen livserfarenhet är de främsta källorna till kunskap. Kunskapen som 

socialsekreteraren får av dessa tre källor kan beskrivas som en “inre krets”. Denna krets kan 

emellertid begränsa den professionella om det förefaller sig som så att “sanningar” och 

allmänt rådande uppfattningar på arbetsplatsen upplevs som självklara, då de 

yrkesverksamma inte reflekterar eller kritisk granskar de självklara “sanningarna”. 

 

Socialtjänsten beskrivs enligt Sunesson (1985) vara en organisation som är politiskt 

kontrollerad, centraliserad, enhetlig och lagstyrd. Författaren menar dock att det samtidigt 

finns möjligheter, om än begränsade, för organisationen att styra det sociala arbetet inom 

vissa aspekter. Människosyn är ett exempel där socialarbetarna själva har makten och 

kontrollen i arbetet, utan påverkan från högre instanser.   
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2.3.5 Forsknings betydelse 

De senaste åren har Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och Landsting samt 

Socialdepartementet uppmanat verksamma inom det sociala arbetet att arbeta 

evidensbaserat. En evidensbaserad praktik sätter stort fokus på att vetenskaplig forskning 

ska vara centralt och prägla det praktiska arbetet. En sådan praktik kräver att den 

professionella är uppdaterad inom forskningsläget samt kritiskt kan reflektera kring 

forskningen (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Enskilda socialarbetare och deras 

yrkesroller påverkas av vilken organisation man arbetar för samt vilket uppdrag och vilken 

utformning organisationen har (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008). Studier visar på 

att en övervägande del av de tillfrågade socialarbetarna har en positiv inställning till att 

arbeta evidensbaserat (Bergmark & Lundström, 2002, Bergmark & Lundström, 2007, 

Bergmark & Lundström, 2008). Det har dock konstaterats att klyftan mellan praktiskt arbete 

och kunskap kring rådande forskningsläge är stor och att detta återspeglas starkt inom 

socialtjänstens arbete med missbruksvård (Blomqvist & Christophs, 2005).  

 

Resultaten av Blomqvist & Christophs (2005) studie visar också att försöken att på olika sätt 

uppmärksamma socialarbetare på rådande forskning generellt hade mycket liten eller 

obefintlig effekt på deras praktiska arbete. Att öka den professionella konsensusen och 

främja kunskapsutveckling på lokal nivå visade sig vara relativt svårt, om än möjligt, 

förutsatt att förändringar, inte minst betraktande ekonomiska budgetramar, arbetsbelastning 

och tidsbrist, sker på strukturell nivå. En positiv aspekt av studiens resultat var emellertid att 

flera av de socialarbetare som medverkat i studien uppgav att det fanns ett intresse för att 

hålla sig uppdaterad kring den senaste forskningen och att den låga graden av insatthet i 

nuläget alltså berodde på strukturella brister i arbetet. Att intresset likväl finns, vittnar om 

möjligheter till att framöver på ett tydligare sätt förena forskning med praktik inom 

missbruksrelaterat arbete (a.a.). 

 

Studien av Tydén et al., (2000) visade att kollegor, klienter och egna livserfarenheter rankas 

högt som kunskapskällor av socialsekreterare. Samma studie visar dock även att 

treenigheten som utgörs av kollegor, mötet med klienter och egen livserfarenhet inte 

tillfredsställer allas kunskapsbehov. Studien visar att det finns socialsekreterare som 

uttrycker ett behov av att ifrågasätta grundläggande “sanningar” som styr arbetet utifrån de 

tre tidigare nämnda källorna. Istället framhävs forskning och utbildning som två viktiga 
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kunskapskällor som kan influera och kritiskt granska de “sanningar” och uppfattningar som 

råder. Det framkommer dock i studien att det är få som faktiskt använder forskningsresultat i 

det praktiska arbetet. 

2.4 Sammanfattning 

Tid och social kontext är faktorer som påverkar attityder till missbruk och individer med 

missbruksproblematik. Studier om socialarbetares attityder till alkoholmissbruk visar att 

olika attityder råder inom professionen. Flera studier har visat att socialarbetares attityder 

påverkar dem i arbetet med alkoholrelaterad beroendeproblematik. Det sammantagna 

resultatet, gällande individens eget ansvar, vittnar om en uppdelning mellan å ena sidan 

individens ansvar för uppkomsten av en missbruksproblematik, å andra sidan ansvaret för att 

lösa eller ta sig ur denna problematik. Den tidigare forskningen visar att en majoritet av 

socialarbetarna ser på individen som ansvarig för att själv söka hjälp för sin problematik. 

Vad gäller uppkomsten av problematiken är det svårare att peka ut någon form av enhällig 

konsensus mellan socialarbetarna i olika studier. 

 

I formandet av attityder finns det flera faktorer som spelar in. Forskning visar att attityder 

påverkas av tidigare erfarenheter, den sociala kontext vi befinner oss i, kultur och utbildning. 

Därutöver påverkas formandet av attityder av den kunskap forskning försett oss med, vilken 

arbetsgrupp vi omges av, chefer och organisatoriska ramar.  

 

Sammanfattningsvis har forskning visat på att socialarbetares attityder till alkoholmissbruk 

förefaller sig vara en komplex företeelse, både vad gäller dess utformning och vad som 

skapat dem. Våra attityder är högst individuella men kan samtidigt utgöra en markör på 

kollektiva uppfattningar och återspegla den sociala kontext i vilken socialarbetare arbetar.  
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3. Teoretiska perspektiv  

Attityder är något som skapas och vi vill med hjälp av vårt teoretiska perspektiv få en större 

förståelseram för hur socialarbetare skapar sina attityder (Jmf Sohlberg & Sohlberg, 2013.) 

Vi har valt socialkonstruktivismen som teoretisk utgångspunkt då vi i denna studie syftar till 

att studera de berättelser och beskrivningar som socialarbetarna ger kring deras attityder och 

hur dessa skapas. Teorin är tillämpbar eftersom vi inte är ute efter att finna en enda sanning, 

utan snarare söker socialarbetarnas egna berättelser kring deras attityder och formandet av 

desamma. Socialkonstruktivismen utgör ett paraplybegrepp för ett flertal sub-teorier. 

Socialkonstruktivismen kan ses som en metateori och vi har valt att använda den som just 

det. Vi kommer även att använda oss av teorier kopplade till skapandet av attityder. 

3.1 Socialkonstruktivism  

Ett socialkonstruktivistiskt synsätt grundar sig i tanken om att socialt samspel mellan 

människor skapar vår uppfattning och kunskap kring det vi kallar för verklighet. Förståelsen 

om verkligheten är således ett resultat av såväl platsbundna, kulturella, språkliga och 

historiska sammanhang eller kontexter. Inom socialkonstruktivismen läggs fokus på det 

faktum att alla individer bär på olika uppfattningar av verkligheten och att dessa 

uppfattningar är resultaten av sociala konstruktioner (Payne, 2008). Utifrån denna 

beskrivning ses attityder i denna studie, både vad gäller dess utformning och skapandet av 

dem, som sociala konstruktioner som är beroende av den kontext socialarbetarna befinner 

sig i.  

 

Samhälleliga förväntningar präglar det arbete som utförs av socialarbetare och erfarenheter 

sprungna ur mötet med andra människor styr och påverkar det sociala arbetet. Socialt arbete 

utgör en kontext i vilken enskilda individers och gruppers förväntningar spelar in och sätter 

krav. Denna kontext kan alltså ses som konstruerad av mänskliga inställningar. Sociala 

konstruktioner kan inte bildas genom enskildas personliga uppfattningar utan skapas 

kollektivt genom socialt samspel (Payne, 2008). Inom socialkonstruktivismen ses människan 

och dess medvetande som något föränderligt och som samspelande med det sociala 

sammanhang hon ingår i. Individer ses som sociala och formas efter andra människor och 

den miljö som omger dem (Stevens, 1998).  
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En av socialkonstruktivismens nyckelpremisser är att teorin generellt intar en kritisk syn på 

vad som är kunskap. Socialkonstruktivismen ställer sig frågande till objektiva sanningar och 

förespråkar snarare att verkligheten, som vi människor upplever den, är ett resultat av 

subjektiva kategoriseringar (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

3.2 Hur formas attityder? 

Inom attitydforskningen uppfattas attityder traditionellt som någonting som genom mentala 

uppfattningar av världen styr våra handlingar. En grundläggande förutsättning inom 

attitydforskning är att det är den kognitiva uppbyggnaden inom individen som styr attityder. 

Detta antagande ställer sig socialkonstruktivismen kritisk till. Enligt socialkonstruktivismen 

är attityder något som skapas genom just sociala konstruktioner. Attityder formas genom 

sociala aktiviteter och handlingar, och anses enligt socialkonstruktivismen inte vara 

orsakade av psykologiska processer eller personliga, mentala förlopp. Attityder betraktas 

vidare inte som statiska utan som föränderliga och flexibla till följd av socialt samspel 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

 

Formandet av positiva och negativa attityder till ett objekt eller ett beteende kan grunda sig i 

en individs föregående direkta eller indirekta erfarenheter av detta objekt eller beteende. 

Erfarenheten består ofta av kunskapsrelaterade föreställningar eller åsikter, men kan även 

vara av känslomässig eller affektiv karaktär. Ytterligare något som påverkar våra attityder är 

personer i vår omgivning och deras attityder. Särskilt tydligt är detta mellan individer där 

relationen är betydelsefull. Människor vill i dessa sammanhang skapa mental balans genom 

att ha samma inställning som den betydelsefulla personen i viktiga frågor. Motsatsen är 

mental obalans och kan liknas vid ett känslomässigt- och psykologiskt spänningstillstånd, 

varpå den naturliga reaktionen blir att minska eller helt undvika den mentala obalansen 

(Biel, 2012).  

 

En fråga som uppkommer inom socialkonstruktivismen är hur konstruktioner sker. Ett sätt 

genom vilket konstruktioner uppstår är socialisationsprocesser. Här menar man processer 

där vi, ofta redan som unga, skolas in i en kontext där rådande normer och värderingar 

formar vårt sätt att skapa och uppfatta verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  
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Hellman (2004) fortsätter vidare med att diskutera vilka resultat som kan komma ur studier 

om attityder. Att kartlägga vad människor tycker är en sak, menar författaren, men att 

studera och presentera varifrån dessa uppfattningar kommer är svårare och förenat med 

frågor om varför vi tycker som vi gör, vem eller vilka som påverkat våra värderingar och 

vad det är som påverkar oss och våra medmänniskor att dela en viss uppfattning. Flera 

forskare är eniga om att attityder inte påverkas i särskilt hög utsträckning genom att 

individer blir tilldelade en stor mängd fakta rakt upp och ner, utan att det krävs mer 

underliggande påverkan av samhällssystemet i stort. Flera olika källor är med och 

medverkar i förändrandet och påverkandet av attityder, som inte sällan sker på flera nivåer 

av individens medvetande.  

3.3 Teoridiskussion 

Vi upplever den socialkonstruktivistiska teorin och teorier kopplade till skapandet av 

attityder, som relevant för denna studies ämnesområde och dess kvalitativa metodval, då 

syftet med studien är att undersöka socialarbetares attityder samt hur de beskriver att deras 

attityder konstruerats. Våra teorival är användbara för att förstå hur våra respondenters 

verkligheter är konstruerade och hur deras attityder till individens eget ansvar i ett missbruk 

konstruerats i den sociala omgivning som omger våra respondenter. Vi tror oss se en fördel i 

att ha en socialkonstruktivistisk utgångspunkt då detta perspektiv utgår från att vår 

verklighet inte kretsar kring en absolut eller definitiv sanning, utan att varje individ har 

förmågan och friheten att själv konstruera en subjektiv verklighetsuppfattning (Jmf Payne, 

2008). Attityder kan vara högst personliga och att som respondent känna att man inte 

behöver förhålla sig till någon annan sanning än sin egen, tror vi kan generera en känsla av 

att det finns utrymme just för den egna beskrivningen för respondenterna i studien.  

 

Socialkonstruktivismen kan utsättas för kritik när det gäller dess vetenskapsteoretiska 

positionering. Frågan om vad som är att betrakta som sanningar ställs på sin spets när 

utgångspunkten är att all kunskap är resultatet av historiska, sociala och kulturella samspel. 

Ur ett vetenskapligt perspektiv problematiseras det faktum att man med 

socialkonstruktivistiska förhållningssätt inte kan fastslå vad som är sant. Att påstå att 

forskning lyckats peka ut en sanning skulle gå stick i stäv med en av 

socialkonstruktivismens viktigaste premisser, nämligen att det inte finns någon enda, 

essentiell sanning. Vidare kritiseras teorin för att inte kunna åstadkomma några politiska 
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ställningstaganden om värderingar, då alla påståenden uttrycka med socialkonstruktivismen 

som referensram endast avspeglar subjektiva uppfattningar om vad som är bra eller dåligt i 

samhället (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Vi förstår kritiken som riktas mot 

perspektivet men har ändå valt att använda oss av det. Studiens syfte är inte att söka peka ut 

absoluta sanningar utan att få enskilda individers egna berättelser om hur de upplever och 

beskriver sin verklighet. Syftet är inte att vårt resultat ska positionera sig som varken bättre 

eller sämre, sannare eller falskare än annan forskning. Resultatet kommer att tolkas mot en 

socialkonstruktivistisk förståelsegrund där absoluta sanningar inte existerar, men där 

resultatet likväl är av vikt för att bredda och fördjupa den totala kunskap som finns om ett 

visst fenomen; i detta fall attityder till alkoholmissbruk.  
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4. Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

Vi kommer i denna studie eftersträva förståelse inom ramen för studiens ämnesval; attityder 

till alkoholmissbruk. Vidare är vi i denna studie ute efter att ta del av den enskilde 

professionelles föreställningar och attityder gentemot målgruppen de arbetar med samt deras 

resonemang kring hur de tror att dessa attityder har formats. Med hänsyn till detta anser vi 

att kvalitativa ansatser och metoder lämpar sig väl (Jmf Larsson, Lilja & Mannheimer, 

2004).  

4.2 Metodstrategier 

Studien har genomförts med hjälp av en abduktiv metodstrategi (Jmf Larsson et al., 2005). 

Utifrån det teoretiska perspektivet och det rådande kunskapsläget har vi konstruerat våra 

intervjufrågor inför insamlandet av empirin, vilket vittnar om en klassiskt deduktiv ansats. 

Samtidigt har vi i andra avseenden varit mer induktiva (a.a.). Vissa av de begrepp som 

figurerat i det empiriska materialet, har vi valt att ta hänsyn till och behandla först efter det 

att intervjuerna ägt rum. Detta gäller bland annat sjukdomsbegreppet. Växlingen mellan den 

induktiva och deduktiva ansatsen, där empirisk data och teori påverkar varandra, är 

karaktäristiskt för den abduktiva metodstrategi vi förhåller oss till.  

4.3 Urval 

Vi har använt oss av ett snöbollsurval för att hitta relevanta respondenter. (Jmf Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Den initiala vägen till kontakt med urvalsgruppen 

från socialtjänsten gick via en personlig kontakt. Utifrån den kontakten blev ett 

snöbollsurval möjligt och aktuellt för att komma vidare till respondenterna. Vi vill 

understryka att den personliga kontakten endast utgjorde en hjälp i urvalsprocessen och att 

vi inte har haft någon tidigare koppling till de respondenter som medverkat i studien. 

Respondenterna från Stockholms Stadsmission kom vi i kontakt med via en mailförfrågan 

till en av organisationens verksamhetschefer, som sedan hänvisade oss till en av våra 

respondenter. Denna respondent rekomenderade oss i sin tur att kontakta vår andra 

respondent.  
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Vi har fokuserat studien på attityder och inställningar hos professionella samt hur dessa 

attityder har formats. Ännu mer specifikt har vi fokuserat studien till professionella 

socialarbetare vars anställning innebär direkt kontakt med målgruppen alkoholmissbrukande 

individer. Inom vårt urval återfinns respondenter från två olika organisationer och 

arbetsplatser. Denna uppdelning har inte varit i fokus för denna studie då det är 

respondenternas erfarenhet av socialt arbete som har varit av betydelse för studiens syfte och 

frågeställningar. Totalt har vi intervjuat sex respondenter.  

4.4 Litteratursökning 

Vi har sökt i databaser såsom Libris, Swepub, Academic Search Premier, Proquest Social 

Sciences, Diva och Google Scholar. Litteratursökningen har resulterat i att vi funnit 

relevanta referenser som vi använt oss av. Vi har med hjälp av kedjesökning kommit i 

kontakt med ytterligare material som har varit aktuellt för vår studie.  

 

Vi har i skiftande kombinationer använt olika former av följande sökord: 

socialkonstruktivism, attityd, alkoholmissbruk, socialarbetare, påverka, missbruk, ansvar, 

alcohol abuse, social worker, attitude, alcohol addiction, profession, responsibility. Vi har 

gjort boolesk-sökningar där vi använt oss av trunkeringar i form av asterisker (*), parenteser 

och operatorer såsom ”AND/OR”.  

4.5 Kvalitativa intervjuer 

Genom att utföra kvalitativa intervjuer med respondenterna har vi velat fånga attityder till 

individens ansvar vid ett alkoholmissbruk och få respondenternas beskrivningar av vad de 

tror har format dessa attityder.  

4.5.1 Intervjuguide och introduktionsbrev   

Inför genomförandet av de kvalitativa intervjuerna utformades en intervjuguide i enlighet 

med de anvisningar som ges i Wideberg (2002). Mer specifikt har vi använt oss av den 

allmänna intervjuguiden, där vi som undersökare formulerat relevanta samtalsämnen och 

teman kopplade till frågeställningarna. Intervjuguiden fungerade för oss som en checklista 

(Jmf Larsson et al., 2005). Syftet med att vi utformade en intervjuguide var att den skulle 

utgöra ett stöd under intervjuerna. Innehållet i guiden avspeglade de frågor vi senare har 

analyserat. Till vår hjälp hade vi först utformat en analysskiss, i vilken studiens syfte tydligt 
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framgick. Detta hjälpte oss att behålla rätt fokus i frågorna. Brickmans et al. (1982) modell 

utgjorde en hjälp för oss då vi tematiserade vår intervjuguide utifrån studiens första 

frågeställning. Utöver detta använde vi resultaten från tidigare forskning som en referens att 

förhålla oss till i formulerandet av intervjufrågor gällande studiens andra frågeställning. 

Innan vi utförde intervjuerna testade vi frågornas tydlighet för att försöka garantera att 

frågorna skulle uppfattas på ett liktydigt sätt och inte inrymma oklarheter eller risk för 

tvetydighet. Till vår hjälp hade vi här två utomstående personer. För att läsa intervjuguiden i 

sin helhet; se bilaga 2.  

 

Inför intervjuerna har den huvudsakliga kontakten med respondenterna skett via e-mail. Det 

är på detta sätt vi i första hand presenterat vår studie och frågat respondenterna om de velat 

ställa upp samt kommit överens om tid och plats för intervju. Vi har också på förhand 

meddelat respondenterna om att intervjun beräknades ta cirka en timme av deras tid. Inför 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna försåg vi även respondenterna med ett 

introduktionsbrev, i vilket vi presenterade oss själva och vår studie mer ingående. 

Introduktionsbrevet innehöll en redogörelse för vilka som ansvarar för studien samt 

betydelsen av respondenternas medverkan. Dessutom påtalade vi i brevet att deltagandet var 

frivilligt och att intervjupersonernas anonymitet skulle försäkras. I brevet lämnades slutligen 

våra kontaktuppgifter ut, vilket gett respondenterna möjlighet att kontakta oss vid frågor 

både innan och efter genomförandet av intervjuerna. För att läsa introduktionsbrevet i sin 

helhet; se bilaga 3.  

4.5.2 Genomförandet av intervjun 

Intervjuerna inleddes med en repetition av innehållet i introduktionsbrevet och vi frågade om 

respondenternas tillåtelse för att spela in samtalet vilket samtliga tillät. Respondenterna har 

själva fått välja datum, tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Alla intervjuer hölls 

på respektive respondents arbetsplats. Under intervjuerna ställde vi de inledande frågorna i 

kronologisk ordning men var öppna för att lägga till följdfrågor. Vi hade inställningen att 

intervjuguiden endast skulle fungera som en mall, och inte som en fastställd ram för vilka 

frågor som skulle behandlas under intervjun. En fördel med intervjuguiden var att alla 

intervjuer utgick från ett ungefärligt likartat upplägg och följde en i grunden likartad 

struktur. Att fokus fördelades på lite olika frågor från person till person var emellertid något 

vi räknat med i förväg. Har respondenterna inte själva tagit upp betydelsen av ett specifikt 
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område har vi med en öppen fråga frågat om individens tankar kring detta. Vi ville med detta 

tillvägagångssätt undvika att leda in respondenterna på av oss utpekade spår. Många av de 

frågor vi formulerat i intervjuguiden fanns bara där som back-up vilket innebar att alla 

respondenter inte fått samma följdfrågor. Vi lät respondenten formulera sig själv och la mer 

fokus på lyssnandet och att ställa relevanta följdfrågor snarare än de frågor vi formulerat på 

förhand. Intervjuerna tog mellan 50 och 80 minuter vardera. 

4.5.3 Transkribering 

Transkriberingarna har genomförts inom ett dygn från det att varje intervju ägt rum. Det har 

varit viktigt att utskriftsmomentet skett i nära anslutning till respektive intervju, eftersom 

faktorer som sinnesstämning, minnen och små detaljer från intervjutillfället lätt glöms bort 

om de inte tas tillvara på i ett tidigt skede. Detta har till exempel gällt skratt, ironiska 

utlåtanden och kroppsspråk. Utskrivningsmomentet har varit tidskrävande men har 

effektiviserats genom att vi delat upp intervjuertranskriberingarna och jobbat på två håll. Det 

har dock varit av vikt för rapportens reliabilitet att vi på ett enhetligt sätt transkriberat 

materialet och för detta har vi upprättat ett gemensammt system. Det gemensamma systemet 

har kommit att behandla hur vi skulle hantera talspråk, förkortningar, pauser, ljudbortfall, 

eventuella avbrott och upprepningar. Vi har dessutom genomfört säkerhetsgranskningar där 

vi på var sitt håll transkriberat samma stycke av en intervjusekvens för att jämföra och 

försäkra oss om att vi översatt samma material på ett likvärdigt sätt (Jmf Esaiasson et al., 

2012).  

4.6 Bearbetning och analysmetod 

Bearbetning av det empiriska materialet har gjorts på så vis att vi inledningsvis läst igenom 

vårt material för att skapa oss en överblick över dess innehåll. Baserat på det vi läst har vi 

sedan gjort en så kallad meningskodning, där vi letat efter och pekat ut nyckelord i texterna. 

Detta ledde till en första tematisering och gjorde det lättare för oss att strukturera innehållet 

för fortsatt analys. Utgångspunkter för tematiseringen var studiens frågeställningar, det 

teoretiska perspektivet samt resultat från tidigare forskning. För att sammanställa materialet i 

resultatet har vi använt oss av metoden meningskoncentrering vilket innebär att vi 

sammanfattat längre utsagor till mer koncentrerade stycken (Jmf Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har sedan exemplifierat våra meningskoncentreringar med hjälp av citat hämtade 

från intervjuerna. Tanken är att dessa citat ska komplettera och/eller understryka viktiga 
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aspekter av de av oss sammanfattande svaren. För att tolka och analysera det empiriska 

materialet har vi hämtat inspiration från och tagit hjälp av metoder som kan härledas till den 

hermeneutiska cirkeln. Denna analysmetod har vi använt som ett verktyg för att pendla 

mellan delarna och helheten i vårt material. Genom växelverkan relateras delar av 

materialet, till exempel specifika meningar eller ordval, till helheten, alltså materialet och 

dess budskap i stort (a.a.), i syfte att få en djupare förståelse för materialet. Vi har å ena 

sidan fokuserat på delen, vilket vi till exempel gjort då vi tagit tillvara på enskilda citat och 

enskilda respondenters utsagor, å andra sidan lagt fokus på helheten i form av att se till det 

totala empiriska innehållet. Vi har vid sidan av detta använt teorin som ett verktyg för att 

förstå respondenternas utsagor och de kontexter som präglar dem, både som enskilda delar 

och som en större helhet. Detta pendlande mellan del och helhet har av oss inte betraktas 

som ett motsägelsefullt synsätt, då delen och helheten ständigt har kompletterat varandra i 

vägen mot en djupare förståelse av våra respondenters utsagor eftersom det har gett oss 

möjlighet att se resultatet ur olika perspektiv (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har inte 

genomfört en renodlat hermeneutisk cirkel-tolkning av det empiriska materialet utan enbart 

influerats av för studien användbara delar av denna analysmetod.  

4.7 Validitet 

 Begreppet ”attityd” är centralt i denna studie och det har därför varit viktigt för oss att 

operationalisera begreppet och ta fram operationella indikatorer för hur vi faktiskt undersökt 

och kommit åt målgruppens attityder. En första operationalisering av attitydsbegreppet var 

att specificera det till att enbart handla om synen på individens eget ansvar i olika delar av 

missbruket. Att använda Brickmans modell i utformandet av intervjufrågor var ett sätt att 

konkret fråga respondenterna om hur deras attityder ser ut. Brickmans modell i sin tur bröt 

vi ner i mer specifika frågor kring individen som aktiv eller passiv, ansvarig eller icke- 

ansvarig samt om ansvaret gällde uppkomst eller lösning av missbruksproblematiken.  

 

Ett kriterium för god validitet handlar om att studien ska vara fri från systematiska fel (Jmf 

Kvale & Brinkmann, 2009). Ett sådant systematiskt fel i denna studie skulle kunna ha 

uppstått om vi till exempel använt attitydsbegreppet på ett felaktigt eller inkonsekvent sätt. 

Vi anser oss ha undvikit detta problem genom att både för oss själva och för respondenterna 

avgränsat vilken attityd studien syftar till och sedan konsekvent utgått från denna 

avgränsning genom hela processen. 
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Vi har även försökt uppnå god validitet genom att ständigt ha studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke. Detta har gällt såväl kartläggning av bakgrund och tidigare 

forskning, förberedelser för och insamling av empiriskt material samt vid analys av 

resultatet. Många intressanta men samtidigt irrelevanta resonemang och frågor har lämnats 

därhän redan under intervjutillfällena, men även under själva bearbetningen av resultatet. 

Ibland har respondenterna givit oss intressanta utsagor med stark koppling till missbruk rent 

generellt, men som inte varit fullt relevant för denna studies specifika syfte. Här har vi fått 

förbise delar av materialet för att istället lämna företräde åt sådant som haft direkt koppling 

till syfte och frågeställningar.  

4.8 Reliabilitet 

Hur begreppet ”attityder” operationaliseras kan även påverka studiens reliabilitet (Jmf Palm, 

2003b). Eftersom ”attityd” är ett begrepp som syftar på subjektiva, kontextbundna 

värderingar är det förenat med en högre osäkerhet, jämfört med om studien hade undersökt 

mer objektiva eller statiska fakta. Detta är något vi har beaktat vid utformandet av 

intervjuguiden där vi velat uppnå en tydlighet kring frågornas tolkningsmöjligheter. Vi har 

försökt specificera frågorna kring respondenternas attityder och gjort vårt bästa för att förbli 

så neutrala och opartiska som möjligt, både under intervjutillfällena och vid bearbetningen 

av resultatet. 

 

Som vi tidigare nämnt var tid, plats och atmosfär viktiga aspekter när intervjuerna 

genomfördes. Vi har låtit respondenterna välja tid och plats, samt försökt få dem att känna 

sig bekväma under våra samtal. Vi hoppas att dessa val från vår sida resulterat i att 

respondenterna inte ska ha behövt känna sig pressade eller stressade inför eller under 

genomförandet av intervjun. Vi hoppas att avsaknaden av stress lett till genomtänkta och 

fylliga svar samt att ett avslappnat klimat under intervjutillfällena främjat ett givande möte 

för samtliga parter. Utifrån Kvale & Brinkmanns (2009) resonemang kring vikten av 

forskarens noggrannhet, hoppas vi ha stärkt studiens reliabilitet genom ovanstående, 

metodologiska val.  

 

Något vi reflekterat över är den av Esaiasson et al. (2012) beskrivna intervjuareffekten. Ett 

par av våra respondenter har i intervjuerna uttryckt att det kan vara svårt att skilja på egna 

åsikter och åsikter som respondenterna förväntas ha i sin yrkesmässiga roll på arbetsplatsen. 
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Vi har här förtydligat att vi i denna studie är intresserade av respondenternas personliga 

uppfattningar varför vi, bland annat genom anonymitetsförsäkran, hoppas att respondenterna 

svarat i enlighet med deras egna inställningar och att vi därmed har undvikit risken för 

socialt önskvärda svar. 

 

Utöver detta har transkriberingsmomentet utgjort en viktig del i påverkandet av studiens 

reliabilitet. Vi har genomgående arbetat med goda tidsmarginaler för att inte behöva tumma 

på noggrannheten i de moment vi genomfört. Att testa intervjufrågornas tydlighet innan 

genomförandet av intervjuerna och lägga stor vikt vid transkriberingsmomentet genom att ha 

dubbelkollat varandra är exempel på åtgärder som tilltagits för att stärka studiens reliabilitet.  

4.9 Generaliserbarhet  

Sex kvalitativa intervjuer har genomförts vilket gör det svårt för oss att dra några generella 

slutsatser om målgruppen socialarbetare i stort. Valet av antal intervjuer byggde på tron om 

att detta skulle ge en tillfredsställande och tillräckligt omfattande grund inför analysen. När 

vi genomfört fem intervjuer kunde vi konstatera att materialet från intervjuerna till stor del 

följde samma spår och att vi började komma till ett stadie där de senare intervjuerna inte 

tillförde några helt nya aspekter. Med det i åtanke samt vetskapen om att vi ännu hade en 

sista intervju kvar att genomföra kände vi oss bekväma i valet antal intervjuer.  

 

Vid generalisering av kvalitativ forskning talar man ofta om på vilket sätt den kunskap som 

forskningen producerat kan användas i andra relevanta situationer (Kvale & Brinkmann, 

2009). De resultat vi fått fram genom denna studie har i flera fall gett indikationer på hur 

socialarbetares attityder ser ut och de kan peka på mer eller mindre vanligt förekommande 

faktorer som socialarbetare själva säger har påverkat dem. Viktigt är här att nämna att vi 

med socialarbetare i detta avseende mer specifikt menar de professionella som kommer i 

kontakt med individer med alkoholmissbruk i sitt dagliga arbete, alltså socialarbetare som 

platsar inom ramen för vår specifika målgrupp. Vi vet inte hur attityder ser ut hos andra 

socialarbetare med andra typer av arbetsuppgifter och målgrupper. Eftersom de attityder vi 

bär på kan påverka oss i vår yrkesutövning (Jmf Egidius, 2008, Palm, 2003b) kan det vara 

relevant för andra socialarbetare inom vår målgrupp att medvetandegöra de egna attityderna 

och fundera över hur de själva ser på den missbrukande individen vad gäller ansvar. Här kan 

vårt resultat därför vara intressant att ta del av och förhålla sig till som professionell. Vi 
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ställer oss emellertid försiktiga till att dra allt för generella slutsatser av studiens resultat och 

vill påtala att det i grunden handlar om enskilda och personliga beskrivningar från 

respondenternas sida.  

4.10 Etiska överväganden 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de etiska aspekter och frågeställningar vi under 

forskningsprocessen har uppmärksammat och diskuterat. 

 

En viktig etisk aspekt är tydligheten gentemot respondenterna vad gäller information om 

studiens syfte. I introduktionsbrevet presenterade vi oss själva, studiens syfte samt att 

respondenternas medverkan var helt frivillig. För oss har det varit viktigt att inhämta 

respondenternas samtycke vad gäller intervjuernas och studiens villkor. Respondenterna fick 

vidare information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan eller välja att inte 

svara på en fråga om de så önskade.  

 

Kravet på konfidentialitet (Jmf Vetenskapsrådet, 2002) har vi hanterat på så vis att vi värnat 

om att uppgifterna kring våra respondenter inte har varit tillgängliga för någon annan än oss 

själva och vår handledare. Alla personliga uppgifter som skulle kunnat leda läsaren till våra 

respondenter har avidentifierats. Namnen på respondenterna är till exempel fingerade. Vi har 

även varit noga med att upplysa respondenterna om att materialet från intervjuerna endast 

kommer att användas i enlighet med det syfte vi presenterat i introduktionsbrevet. Materialet 

kommer bara att användas i denna studie, alltså i ett forskningsändamål. 

 

Ytterligare en bidragande faktor till att forskningsintervjuer innehåller etiskt viktiga aspekter 

är att det intervjuande samtalet präglas av relationen mellan intervjuperson och intervjuare 

(Jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna har vid ett par tillfällen valt att dela med 

sig av privata berättelser och livserfarenheter. Vi har i dessa situationer ställts inför ett 

dilemma där vi å ens sidan har ett syfte med studien som handlar om att undersöka 

personliga attityder och berättelser, å andra sidan respektera respondentens integritet. Ibland 

har en nyfikenhet att få veta mer väckts från vår sida, men i dessa situationer har vi försökt 

stiga tillbaka i vår intervjuarroll för att hålla studiens faktiska syfte i fokus. Vi har försökt 

poängtera att det är upp till respondenterna själva att välja hur pass mycket de vill dela med 

sig av beträffande dessa mer privata erfarenheter.  
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4.11 Metodreflektion 

Vi har valt en kvalitativ metod för att få rika och fylliga beskrivningar kring attityder till 

alkoholmissbruk samt det egna formandet av attityder. Några av våra reflektioner kring 

metodvalets påverkan på resultatet är till exempel på vilket sätt respondenternas svar på våra 

frågor skulle skilja sig om vi skickat ut våra frågor innan intervjutillfället alternativt att de 

var oförberedda. Vi har funderat kring fördelar såsom att tid för förberedelse kan generera 

väl formulerade och genomtänkta svar. Samtidigt kan nackdelen med detta metodval vara att 

det finns en möjlighet att attityder diskuterats med kollegor och påverkats i riktning från den 

spontana uppfattningen, vilket slutligen resulterade i att vi inte skickade ut frågorna i förväg. 

Vi har litat till att informationen i informationsbrevet försätt respondenterna med tillräcklig 

bakgrund och tid för förberedelser. 

 

En annan sak vi diskuterat i samband med metodvalet är frågan om reflexivitet och vår 

objektiva roll som forskare under de kvalitativa intervjuerna. Denna diskussion blir särskilt 

intressant för oss när det handlar om den egna kunskap som tas fram genom denna typ av 

forskningsprocess. Vi har genom forskningsprocessen utgjort en del av verkligheten och 

sammanhanget, samtidigt som syftet är att på ett objektivt sätt avbilda desamma, ”utifrån” 

(Jmf Winther Jørgensen & Philips, 2000). Det blir för oss tydligt att relationen mellan att 

präglas av och själva prägla kunskap, sanningar och verklighet blir komplex. Intervjuerna 

har förutsatt social interaktion mötet har varit resultatet av samspel mellan oss som forskare 

och respondenterna. Oavsett våra forskningsmässiga anspråk på att vara objektiva genom 

studiens alla moment, blir det svårt för att komma ifrån det faktum att vi är sociala individer 

som påverkar och påverkas av omgivningen. Ovanstående diskussion tror vi är något som 

gäller kvalitativa metoder generellt, men det blir extra påtagligt mot bakgrund av de 

teoretiska perspektiv vi valt. Den unika sociala interaktionen kan ha fått betydelse för 

studiens reliabilitet och validitet. Oavsett graden av reliabilitet, alltså noggrannheten i vårt 

sätt att genomföra intervjuerna utifrån intervjuguider och transparens om tillvägagångssätt i 

metodavsnittet, kan mötet aldrig bli exakt detsamma om personerna som genomför studien 

byts ut. Den sociala interaktionen är till viss del alltid beroende av de unika subjekten, alltså 

oss själva och de respondenter vi mött. Vi har försökt att vara så transparanta som möjligt 

med vad och hur vi har gjort.  
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Vi tror oss se en fördel i att hämta inspiration i den hermeneutiska texttolkningen och dess 

uppmaning att betrakta enskilt empiriskt material som både självständigt och kopplat till ett 

större sammanhang. Detta då den hermeneutiska tanken om delar och helhet även är förenad 

med socialkontruktivismens tanke om att varje människa skapar sin egen sanning och 

världsbild samtidigt som sammanhang hon befinner sig i är relevant (Jmf Payne, 2008). 

Genom hermeneutiska tolkningar blir respondenternas kontext central att ta hänsyn till, då 

det är just genom kontexten vi kan förstå hur kunskap genereras och vad som är att betrakta 

som kunskap här och nu (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har sett att attityder skapas 

som ett resultat av den kontext individen befinner sig i, varför analysmetoder inspirerade av 

den hermeneutiska tolkningsläran lämpar sig för denna studies syfte.  
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5. Resultat och analys 

Resultat och analys har strukturerats utifrån studiens två frågeställningar och presenteras 

nedan enligt underrubriker vilka pekar ut de viktigaste aspekterna av respondenternas 

utsagor i relation till studiens syfte och frågeställningar. För att bevara respondenternas 

anonymitet har vi valt att beskriva dem i stora drag och inte peka ut individuella egenskaper 

eller erfarenheter. Vi vill inte riskera att någon respondent känner sig personligt utpekad då 

vi som forskare fått ta del av både personliga och privata erfarenheter och attityder. Namnen 

vi använder för att benämna våra respondenter är fingerade i syfte att säkerställa deras 

anonymitet. 

 

Fyra av våra sex respondenter arbetar inom socialtjänsten i Stockholms Stad och går under 

benämningen “socialsekreterare”. De övriga två, som båda arbetar inom Stockholms 

Stadsmissions verksamhet, har den yrkesmässiga titeln “vägledare”. Respondenternas 

utbildningar och arbetslivserfarenheter skiljer sig åt. Majoriteten av respondenterna har en 

socionomexamen, medan resterande har annan form av utbildning kopplad till socialt arbete. 

Samtliga respondenter har daglig kontakt med individer med alkoholmissbruk. 

Socialsekreterarna möter klienter och bedriver ett utredande arbete med syfte att hjälpa 

individer med alkoholmissbruk till en bättre vardag. Vägledarna arbetar på så kallade 

lågtröskelboenden till vilka bland annat individer med alkoholproblematik vänder sig för att 

få ett tillfälligt härbärge med sängplats. Meningen är att dessa boenden skall vara kortvariga 

och att individerna så småningom skall få hjälp att hitta en mer långsiktigt hållbar lösning 

och få hjälp med sin problematik. Samtliga respondenter vittnar om att deras klienter många 

gånger inte enbart har problematik kopplad till alkoholmissbruk. Psykisk ohälsa och 

hemlöshet går ofta hand i hand med missbruket. Vi har emellertid bett våra respondenter att 

enbart fokusera på de delar av deras syn som kan kopplas till individens alkoholberoende.   

 

Resultatet kommer i första hand redovisas i form av en sammanfattning av respondenternas 

utsagor för att därefter i vissa fall exemplifieras eller kompletteras med citat tagna från 

intervjutillfällena. I de fall vi brutit eller klippt i ett citat för att ta bort irrelevanta utsagor, 

har markeringen (…) använts. 
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5.1 Frågeställning 1 

”Hur ser socialarbetares attityder till individer med alkoholproblematik ut, utifrån frågan 

om individens eget ansvar för sin situation?”  

5.1.1 Individens ansvar 

Under samtliga intervjuer har det framkommit att respondenterna är av åsikten att 

människors ansvar för det egna livet i grund och botten är starkt. Individer beskrivs av våra 

respondenter som självständigt handlande människor vilka har ansvar för sig själva och sina 

handlingar.  

 

August: Jag har väl en grundtanke på människor över huvud taget att, ja 

men att ”huvudansvaret måste alltid ligga hos mig, för det är ingen annan 

som någonsin kommer att kunna ha allt ansvar för mig”. 

 

Sofia: Såklart, ja jag tror alla människor har ett ansvar för sitt liv i alla 

frågor på något sätt. Man kan aldrig liksom helt frånta någon det. 

 

5.1.2 Synen på individen som aktiv eller passiv i missbruket 

Flera av respondenterna beskriver individer med alkoholproblem som aktiva och medvetet 

handlande människor. Frågan om huruvida missbruket är resultatet av aktiva val eller ej 

diskuterades under intervjuerna, med skiftande fokus och ställningstaganden från 

respondenternas sida. August menar att det är möjligt att betrakta individerna som aktiva i 

sina val och att ansvaret för att välja “rätt” i en situation där två val föreligger, vilar på 

individen. Mona däremot ställer sig mer tvivlande till tanken på att ett missbruk är resultatet 

av aktiva val. Ingen, menar hon, väljer frivilligt att försätta sig i en situation där man blir 

slav under en drog. Även om det är individens ansvar att styra över sitt liv, tror hon inte att 

någon önskar sig ett liv där alkoholmissbruk och dess negativa konsekvenser präglar 

tillvaron. Flera av våra respondenter har ett ambivalent förhållningssätt till individen som 

aktiv eller passiv i missbruket. Samtidigt som samtliga förespråkar individens eget ansvar, 

uppvisas tecken på förståelse för att det inte alla gånger är helt enkelt att stå emot de starka 

beroendekrafter som alkoholen trots allt skapar hos individen.  
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Mona: Men jag brukar säga såhär; jag tror ju ingen egentligen väljer att 

leva ett liv som ger en så mycket smärta som det faktiskt innebär att vara i 

ett missbruk. Det tror inte jag att man gör som ett aktivt val. Det är ingen 

som tänker såhär att ”jag vill bli… jag ska bli slav under någonting” 

liksom. Det tror jag inte. 

 

Carl: Jo men, ja, det är klart att folk har ett eget ansvar såklart (…) Men 

jag skulle ändå säga att den bilden har lite nyanserats, det här att det är 

upp till personen.  För att man förstår att alkohol är så pass… man har 

sett att alkoholen är den drogen som gör… som är svårast att bryta med 

nästan. Då förstår man efter ett tag att det inte bara handlar om ett eget 

val eller sådär utan det är också väldigt starka beroendekrafter som gör 

att folk fortsätter att dricka och till slut dricker ihjäl sig i många fall. 

 

Samtidigt som våra respondenter är eniga om att ett grundansvar för det egna livet 

föreligger, är det flera av våra respondenter som är noga med att påtala att det finns 

omständigheter där det egna ansvaret inte gäller. En individ som försatt sig i ett missbruk till 

följd av omständigheter under uppväxten eller barndomen och därmed kan ses som offer för 

yttre, strukturella omständigheter, kan inte hållas ansvarig för de förhållanden under vilka 

individen växte upp. Det är emellertid ändå alltid upp till individen att göra det bästa av sin 

situation och ta ansvar för sina egna val i vuxenlivet. Att yttre, strukturella omständigheter 

påverkar individen kan förklara varför vissa individer utvecklar ett missbruk genom olika 

val i livet, men fråntar inte ansvaret för dessa val. 

 

Sofia: Men jag hävdar ju fortfarande att även om du haft det väldigt svårt 

som barn och säg att du befinner dig i ett gravt missbruk nu, så tycker jag 

ändå att ansvaret, om vi nu håller oss till det uttrycket eller det ordet, så 

tycker jag nog att ansvaret vilar tungt på personen ändå. 

 

Mona: Ja, det går ju inte att skylla på någon annan. Det går ju inte att 

lägga ansvaret på någon annan. Däremot så kanske det finns en förklaring 

som gör att man har gått in i ett… Sen har man ju alltid ett ansvar. Det är 

ju bara jag som kan bestämma om jag ska styra stegen in på systemet eller 

inte. Om ingen häller i mig alkoholen. 

 

5.1.3 Missbruk som en sjukdom? 

Något som vid återkommande tillfällen kommit upp under våra samtal i samband med synen 

på individens ansvar för missbruket, är frågan om huruvida alkoholmissbruk bör eller kan 
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klassas som en sjukdom. Det så kallade sjukdomsbegreppet har använts olika bland våra 

respondenter och inställningen till detsamma skiftar. Eva förespråkar starkt en syn på 

missbruk som en sjukdom vilket hon beskriver som någonting självklart. Att se missbruk 

som en sjukdom, menar hon, är inte en åsikt eller en attityd, utan ett allmänt rådande och 

vedertaget begrepp att förhålla sig till. 

  

Eva: Ehm ja, jag tycker att varje individ har ett ansvar för sitt eget liv, för 

det tycker jag. Precis som… och för sina sjukdomar, för jag tänker att det 

är en sjukdom. När man har fått ett beroende, av olika skäl, så tänker jag 

att det har individen själv ett ansvar för att göra… att hantera. Precis som 

om man har diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, så har man ett ansvar 

att sköta en medicinering, att man gör vad man ska för att lindra det så 

mycket som möjligt, för att må bra så bra som möjligt. Det ansvaret, 

tänker jag, har individen själv och det kan ingen annan ta. 

 

Bland dem som väljer att ställa sig positiva till att använda sjukdomsbegreppet förekommer 

emellertid olika sätt på vilka de använder det. Vi har sett en skillnad mellan å ena sidan dem 

som ser alkoholismen som en sjukdom som vilken som helst, där individen är helt fri från 

ansvar för att drabbas, och å andra sidan respondenter som snarare menar att alkoholism inte 

alls är att jämföra med andra sjukdomar, då missbrukande individer ofta beläggs med ett 

svaghetsattribut. Att se den sjuke som svag då den tar till flaskan kan kopplas till det egna 

ansvaret, och är ett attribut som inte skulle tillskrivas andra sjukdomar. Det som är 

gemensamt för förespråkarna av sjukdomsbegreppet är att dessa respondenter är eniga om 

att alkoholism åtminstone delvis har en genetisk förklaring men också att det skulle kunna 

drabba vem som helst. Samtidigt poängterar Mona att sjukdomen aldrig fråntar individen 

dess eget ansvar då alla människor, enligt henne, alltid har ett friskt jag och en resonerande 

röst att förhålla sig till. Vi frågar henne om sjukdomen kan tänkas minska det egna ansvaret, 

med hänvisning till det hon tidigare sagt om att vara slav under drogen. 

 

Mona: Du har alltid en röst att resonera med. Du har alltid ett dubbeljag 

att prata med. Så nej, det kan man inte friskriva sig från, hur starkt 

beroendet än är. 

 

Andra respondenter har uttryckt sig mer trevande och är mer ambivalenta till hur de ska 

förhålla sig till sjukdomsbegreppet.  
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Carl: Det är som med sjukdomsbegreppet och så, som jag köper såklart, 

det kan man inte gå in och ifrågasätta så liksom, men jag tror ju ändå… 

Jag vill nog ha den inställningen att folk kan ändå liksom bestämma sig, 

kanske inte att sluta dricka i morgon men påbörja en förändring och börja 

jobba med sig själv. För det känns som att om man tar ifrån dem det 

också, börja behandla dem som att “det är synd om dig och du kan inte 

sluta dricka”, då stjälper man mer än hjälper. 

 

Det finns även en respondent som direkt tar avstånd från att använda sig av begreppet, även 

om, som han själv uttrycker det, kan se både för- och nackdelar med att betrakta 

alkoholmissbruk som en sjukdom. 

 

August: Jag personligen har väldigt svårt för det här sjukdomsbegreppet 

som ofta används. Jag vet att det finns fördelar med det men jag har 

problem med det för då tycker jag att folk blir just sådär ”ja men jag är ju 

missbrukare” och då har man liksom tagit ifrån folk ansvar, som sagt. Det 

bra ansvaret för att man kan styra sitt liv liksom. Jag tycker inte det 

gynnar folk. (...) Nej jag tror att det är bättre om man får känna att man 

har ansvar men att få någon typ av stöd i att bära. 

 

5.1.4 Uppkomsten av ett missbruk 

Ett flertal av våra respondenter uttrycker en skillnad i individens ansvar vad gäller 

uppkomsten och lösningen av missbruksproblematik. En återkommande inställning är att 

individen inte alltid kan ansvara för uppkomsten av missbruket, men emellertid har ett 

ansvar för att hantera problematiken och ta sig ur beroendet.  

 

Våra respondenter är ense om att ett missbruk inte uppkommer ur tomma intet utan alltid 

förekommer på grund av olika orsaker. Dessa orsaker är skiftande. Vi har tidigare nämnt att 

några av våra respondenter tar upp sjukdomsbegreppet och använder detta för att förklara 

hur ett missbruk uppstår och även relaterar detta till ansvarsfrågan. Det finns också andra 

orsaker som tas upp i samtalen med våra respondenter. Att missbruk uppstår till följd av ett 

långvarigt riskbruk är en förklaring. Anledningen till att man börjar dricka, förklarar Carl, 

kan vara att individen tar till alkoholen som en ångestdämpare till följd av trauman. Att 

genomgå en livskris, till exempel att bli av med jobbet eller separera från sin partner är 

exempel på andra orsaker som våra respondenter tar upp. Att ta till alkohol som en form av 
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självmedicinering är något flera respondenter nämner. Ofta förekommer missbruk i 

kombination med andra sociala problem såsom hemlöshet och psykisk ohälsa.   

 

Gustav: Alkohol är världens bästa antidepressiva medel men får 

fruktansvärda biverkningar. Av mina klienter nu så är det ungefär hälften 

som har psykiatriska diagnoser och som självmedicinerar mot 

depressionen. (...) Jag är inte så intresserad av uppkomsten av missbruket. 

Jag har hört så mycket… ”jag skilde mig”, ”jag förlorade jobbet” och 

olika sådär… Och i den diskussionen så säger jag allt som oftast att “det 

där är någonting som händer folk i Sverige varje dag utan att de blir 

alkoholister, det där är jag inte intresserad av”. 

 

Det finns emellertid också de som börjar missbruka till följd av en riskkonsumtion som 

orsakats av att individen helt enkelt trivs med att vara under alkoholens påverkan.  

 

Mona: Vissa säger ju också ”jag visste på en gång att jag var alkoholist. 

Det är det bästa jag har varit med om. Jag bara mådde underbart.” 

 

Respondenterna menar att det i detta fall blir relevant att se till de alkoholnormer och den 

alkoholkultur som råder i samhället idag. Alkoholkulturen är på flera sätt tillåtande till 

storkonsumtion och det är många gånger socialt accepterat att dricka mycket och i många 

sammanhang. Om alkoholen då upplevs som någonting trevligt, socialt, underbart eller 

befriande, menar respondenterna, blir det lättare att förstå varför vissa helt enkelt dricker för 

mycket. Mona påtalar dock att det alltid, oavsett sammanhang, är individens ansvar att ta 

ansvar för sig själv och även att föregå med gott exempel gentemot våra medmänniskor, inte 

minst unga. 

 

Mona: Nej men jag menar, alkohol är ju så påtagligt det finns ju överallt i 

samhället. Det finns ju runt oss i en oerhörd mängd. Det är ju helt 

vansinnigt (...) Det är ju för sjutton alkohol på barnkalasen nu, nej men 

seriöst, det var ju inte så förr. Nu står folk och skålar i champagne när 

någon fyller tre år. Det är ju såhär… alkoholkonsumtionen har ju, den 

breddar ju ut sig då på ett sätt som ska vara, det är ju så socialt accepterat 

till en viss gräns. 

 

 

 



 41 

5.1.5 Lösningen på missbruk 

Det har också kommit till uttryck att frågan om individens ansvar ses som komplex och 

inrymmer dimensioner som kan vara av vikt att ta hänsyn till. Ett par av respondenterna 

påtalar vikten av att skilja på vad som är en individs ansvar och vad som faktiskt är möjligt 

för individen att ta ansvar för. Sofia kommenterar i detta sammanhang att det kan vara 

möjligt att ha ansvar och inte ha ansvar på samma gång. Det egna ansvaret, menar hon, är 

emellertid relativt omfattande.  

 

Sofia: Jag skulle egentligen vilja säga att det sträcker sig ganska långt. 

Om ni pratar ansvar. Sen förmåga... kanske inte alltid är så hög. Så skulle 

jag se det. 

 

Det är enligt respondenterna sällan eller aldrig bra att frånta individen dess eget ansvar, då 

detta genererar sämre utfall för individen i processen att ta sig ur ett missbruk. Det absolut 

viktigaste, enligt alla våra respondenter, är att individen själv har motivation och vilja att ta 

sig ur sin problematik. Utan egen motivation är det svårt eller rent av omöjligt att 

åstadkomma förändring. Vad gäller ansvaret i denna fråga tycks våra respondenter vara 

eniga om att det är upp till individen att själv vilja ta sig ur missbruket, men att det också 

finns ett ansvar hos samhället att stötta och hjälpa den individ som själv sökt hjälp. Sofia 

beskriver i detta sammanhang hur hon ser på individens motivation som ett fönster, där det 

ibland står öppet men även periodvis står stängt. Under de perioder då individens 

“motivationsfönster” står öppet och denne sträcker ut handen för att bli stöttad, är det 

samhällets ansvar att fånga upp individen där och då. Att en individ lyckas ta sig ur 

problematiken kan många gånger vara resultatet av en lyckosam slump där en motiverad 

individ och samhälleliga resurser tajmats och mötts under de precis rätta förhållandena. När 

Eva beskriver medvetenhet talar hon om detta som något individen ansvarar för och aktivt 

styr över.  

 

Eva: Ja jag tror att de flesta människor är medvetna i ett visst läge. Sen kan 

man ju välja, om ni förstår vad jag menar, det går att lägga locket på. Att 

välja att inte vara medveten, för att jag vill det inte, jag orkar inte ta tag i 

det av olika skäl just nu. 

 

Carl: Det är faktiskt deras beslut att fortsätta dricka eller dra ner på 

dricka, sluta dricka eller vad man nu vill göra. 
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5.2 Analys av frågeställning 1 

Ovanstående resultatspresentation kommer här att analyseras med hjälp av Brickmans et al. 

(1982) modell. Innan dess vill vi dock klargöra att modellen, och då främst de delar som 

handlar om individens ansvar att lösa missbruket, av oss har använts på så sätt att individen 

ansvarar för att söka hjälp och därmed på eget initiativ tar tag i sin problematik. Huruvida 

samhället därefter tar sitt ansvar genom att ta vid och stötta den hjälpsökande individen att 

komma vidare är inte relevant för denna studies frågeställningar. 

 

Vid en första anblick förefaller det som att våra respondenter förespråkar ett moraliskt 

perspektiv där individen har ansvar för sitt liv och sina val, och därmed hålls ansvariga för 

sitt missbruk. Ju längre våra samtal fortlöper och ju mer vi sätter oss in i respondenternas 

attityder, desto mer komplex och nyanserad blir emellertid denna uppfattning. 

Respondenterna drar en viktig skiljelinje mellan attityder kopplade till uppkomsten av ett 

missbruk och attityder till lösningen av ett missbruk. Denna åtskillnad utgör ett nämnvärt 

resultat. Vår analys av respondenternas utsagor, analyserat utifrån Brickmans modell visar 

att: 

 

 August befinner sig uteslutande inom det moraliska perspektivet, då han förespråkar 

individens ansvar för både uppkomst och lösning av missbruk. 

 Gustav, Mona och Carl befinner sig inom det moraliska perspektivet, men har delvis åsikter 

som platsar inom upplysningsperspektivet, då de ser att individen inte alltid har förmåga att 

lösa missbruksproblematiken på egen hand. Dock hävdar de att det alltid måste vara upp till 

individen att åtminstone söka hjälp vilket återför respondenterna till det moraliska 

perspektivet. 

 Sofia befinner sig inom det moraliska perspektivet, men har delvis åsikter som platsar inom 

det kompensatoriska perspektivet, då hon ser att det kan finnas omständigheter kring 

uppkomsten av ett missbruk som ligger utanför det egna ansvaret. Dock poängterar hon att 

ansvaret att styra över sitt eget liv ligger hos individen vilket återför henne till det moraliska 

perspektivet. 

 Eva befinner sig uteslutande inom det kompensatoriska perspektivet, då hon förespråkar 

individens ansvar för att ta sig ur ett missbruk, men att ansvaret för att hamna i detsamma 

ligger utanför individen. Enligt Eva kan alla drabbas av ett missbruk men det föregås inte 

sällan av en genetisk sårbarhet. 
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 Ingen av respondenterna befinner sig, varken helt eller delvis, inom behandlingsperspektivet 

då ingen av dem förespråkar ett synsätt där individen varken ansvarar för uppkomst eller 

lösning av missbruksproblematiken. 

 

Det har varit en komplex uppgift att tolka respondenternas utsagor utifrån de fält som 

presenteras i Brickmans modell. Flera av respondenterna har varit öppna med att de är 

ambivalenta i sin syn på eget ansvar, samt att denna fråga överlag är mycket svårbesvarad. 

Vi vill här återkoppla till det resultat som framtagits av Blomqvist & Wallander (2004) där 

majoriteten av respondenterna kategoriserades in under en “övrigt”-kategori och alltså inte 

gick att leda till enbart ett av Brickmans fyra perspektiv. Om vi ändå ska försöka härleda 

våra respondenter till Brickmans modell ser vi att majoriteten, fem av sex, främst kan 

kopplas till det moraliska perspektivet. Vi har emellertid uppmärksammat en viktig skillnad 

i sättet på vilket våra respondenter beskriver den moraliska ståndpunkten, och hur det 

presenterats i tidigare forskning. Blomqvist & Wallander (2004) talar i sin beskrivning av 

det moraliska perspektivet om att individens ansvar är så pass starkt att det på inget sätt är 

samhällets ansvar att värna om individens problematik, såvida missbruket inte går ut över 

samhället. Att samhället i dessa fall ska ”straffa” den enskilde (Jmf a.a.) är inget vi kunnat 

återkoppla till våra respondenters utsagor vilka snarare lägger ett relativt stort ansvar på 

samhället på så sätt att det är samhällets ansvar att följa upp och stötta den individ som själv 

söker hjälp för sitt missbruk. Vi har funnit likheter mellan tidigare forskning och våra 

respondenter vad gäller det moraliska synsättet på så sätt att individen beskrivs som stark i 

sig själv. Flera respondenter har beskrivit individen som kapabel och förmögen att ansvara 

för sitt liv trots ett pågående missbruk (Jmf Brickman et al., 1982). En av sex kan kopplas 

till det kompensatoriska perspektivet, vilket tyder på att våra respondenter delvis följer 

samma mönster som i tidigare studier då dessa svarsalternativ var det mest förekommande 

efter svarsalternativet “övrigt” (Jmf Blomqvist & Wallander, 2004).  

 

Vi har i presentationen av kunskapsområdet kunnat se att en professionell konsensus kring 

synen på individens ansvar många gånger är svag (Jmf Blomqvist & Wallander, 2004). 

Samtidigt finns det fall då konsensus faktiskt råder inom yrkeskategorin, till exempel 

beträffande synen på individens ansvar att söka hjälp (Jmf Ekendahl, 1999, Palm, 2003b). Vi 

har enbart studerat ett litet antal socialarbetare men kan ändå uttyda att delade meningar 

råder i vissa avseenden, till exempel vad gäller ansvaret för uppkomsten av ett missbruk och 

attityder till sjukdomsbegreppet, samtidigt som respondenterna är eniga på andra punkter, 
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såsom i attityden till att individens ansvar i grunden är starkt. Vari dessa attityder grundar 

sig i tittar vi närmare på i presentationen av frågeställning 2.  

 

Palm (2003b) beskrev attityder som många gånger motsägelsefulla, inte minst inom 

alkoholforskning, vilket stämmer överens med det resultat vi funnit i denna studie. I vissa 

fall har respondenterna själva, till exempel Carl, uppmärksammat att deras attityder pendlar 

mellan motsägelsefulla ståndpunkter. Dels står de alla för ett i grunden stort, personligt 

ansvar. Samtidigt kan de alla peka ut omständigheter som förklarar missbruket och/eller 

friskriver individen från dess grundläggande ansvar. Carl pekar här på att han förstår de 

starka beroendekrafter alkoholen skapar och att individens valmöjligheter kraftigt begränsas, 

samtidigt som han menar att alla individer har ett eget ansvar. Detta kan i sin tur återkopplas 

till det faktum att respondenterna pekar ut frågeställningen som komplex. Komplexiteteten 

kan i vår analys förstås då attityder är svåra att konkretisera (Jmf Biel, 2012) och dessutom 

är ständigt föränderliga (Jmf Winther Jørgensen & Philips, 2000). Trots komplexiteten har 

respondenternas genom sina utsagor tagit ställning och visat vad de står för och vilka 

personliga värderingar de har i fråga om individens ansvar för ett alkoholmissbruk. Studiens 

empiriska material bekräftar därmed forskning som visar att attityder har en 

värdeuttryckande funktion (Jmf Biel, 2012).  

 

Vi har tidigare nämnt att det inom socialkonstruktivismen är viktigt att förstå människan och 

dess attityder utifrån den sociala kontext hon befinner sig i. Våra respondenters attityder kan 

förstås som resultatet av sociala interaktioner och processer vilka ägt rum i sociala och 

kulturella sammanhang (Jmf Payne, 2008) Att vi ser skillnader mellan våra respondenters 

attityder ter sig naturligt mot bakgrund av att de alla är människor med egna 

verklighetsuppfattningar som präglats av olika erfarenheter och kontexter, vilka i sin tur 

format deras individuella attityder. De kommer från olika bakgrunder, har olika uppfostran, 

har delvis olika utbildning och åldersspannet mellan dem är relativt stort. Samtidigt blir det 

lika rimligt att se till deras likheter utifrån det faktum att de i andra avseenden befinner sig i 

samma kontext och att samspel mellan människor skapar individuella uppfattningar kring 

vår verklighet (Jmf Payne, 2008). Våra respondenter kan exempelvis sägas tillhöra samma 

kontext professionellt, geografiskt, kulturellt, tidsmässigt och socialpolitiskt.  
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5.3 Frågeställning 2 

”Vilka faktorer beskriver socialarbetare påverkar skapandet av deras attityder till individer 

med alkoholproblematik, utifrån frågan om individens eget ansvar för sin situation?” 

 

Under den andra delen av intervjun bad vi respondenterna att själva formulera vad de tror 

har påverkat deras attityder till individens eget ansvar. Vår utgångspunkt var att 

respondenterna själva skulle få utrymme att peka ut vad de tror har format deras attityder. I 

samtalen har vissa områden därför fått olika stort eller litet utrymme beroende på vilken vikt 

vi upplevt att respondenterna själva valt att lägga på respektive tema. Utifrån den tidigare 

forskningen har vi sett att vissa faktorer kan ha inverkan på skapandet av attityder. Analys 

kommer att ske på två sätt, först i form av en kortare analys under respektive underrubrik 

kopplat till tidigare forskning, sedan i form av en analys av frågan kopplat till studiens 

teoretiska utgångspunkter. 

5.3.1 Att påverkas av kulturell kontext 

Tre av våra respondenter tar upp aspekter kopplade till kulturell kontext, samhällsklimat, 

socialpolitik och normer i samhället. Gustav beskriver miljön och stämningen i samhället 

under hans uppväxt kring skiftet mellan 60-/70-talet. Den drogliberalism som då rådde i 

samhället, där tilltron till individens eget ansvar var stor, var något som påverkade honom. 

Det var erfarenheterna under uppväxten som så småningom fick honom att börja studera och 

senare arbeta med socialt arbete. 

 

Gustav: Dels att jag var tonåring då precis i växlingen av 60- och 70- talet, 

med allt vad det innebar. Om drogliberalism och alltihopa och man pratade 

jättemycket om ”man kan väl ta eget ansvar” på fullt allvar. (…) Så var 

stämningen eller miljön då. 

 

De tre respondenterna menar vidare att samhället, politiken och de ekonomiska ramarna de 

har att förhålla sig till i arbetet kan påverka deras egna attityder gentemot individer som 

missbrukar. En stram budget och snäva ekonomiska ramar att förhålla sig till i sin yrkesroll 

påverkar synen på individens ansvar menar Gustav och förklarar att han i sitt arbete tvingas 

förlägga större ansvar på individen i tider av starkare ekonomiska begränsningar. Sofia anser 

att individens eget ansvar i grund och botten är väldigt stort, men det förutsätter att samhället 

har resurser att hjälpa vid behov. Minskar samhällets resurser för att hjälpa individer med 
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alkoholmissbruk, anser hon att samhällets ansvar ökar medan synen på individens ansvar 

minskar.  

 

Sofia: Därför att om jag ser att någon är på väg att göra en förändring 

och verkligen uppbådar allt liksom och har... och sedan inte möts upp då 

av socialtjänsten, ja men då minskar ju synen på ansvaret då så att säga. 

Ansvaret sjunker ju då hos individen och så ökar det ju hos samhället. På 

grund av ekonomin. 

 

August: Ja men det är så absolut. Man får ju vara ganska rationell typ. 

Och lite hård tyvärr. Jag vet inte om det är bra eller dåligt men man måste 

vara ganska hård. (...) Alltså man blir ju ganska påverkad, ja men 

uppifrån styrningen av själva soc typ. (...) Och vi måste typ betona 

personligt ansvar mer för att det, för att inom socialtjänsten... vi i ska ju 

tillgodose det som du själv inte kan tillgodose på annat sätt.  

 

August håller med om att socialpolitiska åtgärder, till exempel i form av budget och 

ekonomiska riktlinjer påverkar honom, men skiljer sig samtidigt från övriga respondenter på 

så vis att han menar att andra aspekter i den omgivande kulturella kontexten inte påverkar 

honom i skapandet av attityder till eget ansvar. Han menar att utrymmet för egna 

uppfattningar idag är så pass stort, och att vi idag lever i ett samhälle där 

meningsskiljaktigheter är tillåtna. Vi frågar honom om han tror att åsikter och inställningar 

som florerar i samhället påverkar honom och han svarar att han tycker sig kunna stå fast i sin 

egen åsikt utan att påverkas av vad andra tycker. 

 

August: Nej inte som det ser ut just nu… kanske om samhällsklimatet 

förändras… för det finns ju ändå öppningar att tycka på båda sätt. 

 

Analys 

Den kulturella kontexten aktualiseras av några respondenter då de refererar till politiken som 

i sin tur också genom budgetkrav påverkar det praktiska arbetet. Yttre påverkan leder till att 

respondenterna anpassar både sitt sätt att se på individens eget ansvar och det praktiska 

arbetet med de resurser och insatser som finns att erbjuda individen. Vi kan således se att 

samspelet mellan kognitioner, värderingar och handlingar (Jmf Demker, 2009) präglar våra 

respondenters attityder.  
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Summan av vår tidigare forskning är att normer, diskurser och socialpolitik kan påverka den 

allmänna inställningen till alkoholkonsumtion (Jmf Hellman, 2004, Skogens, 2007), vilket 

motsvarar de resultat vi sett hos de respondenter som tar upp den kulturella kontexten som 

påverkande. Att August inte känner sig påverkad av normer i den kulturella kontexten 

indikerar således på ett resultat som går emot forskning som visar på att samhälle och 

omgivning kan leda till social påverkan. Det har dock visat sig bland våra respondenter att 

social påverkan kan komma från olika håll, August är till exempel påverkad av vissa yttre 

omständigheter och opåverkad av andra. Gustav har på ett tydligt sätt påverkats av de 

förväntningar på individen samhället hade i samband med hans uppväxt (Jmf Andersson & 

Von Borgstede, 2012) och med tanke på det vi visat på angående att socialpolitiska åtgärder 

sker mot bakgrund av tanken på att medborgares attityder går att påverka, kan vi se att detta 

i Gustavs fall har varit just så (Jmf Hellman, 2004).  

 

Vi har tidigare visat på att påverkan från den kulturella kontexten kan ske både medvetet och 

omedvetet (Jmf Andersson & Von Borgstede, 2012). Att tre av våra respondenter tar upp 

den kulturella kontexten antyder att påverkan skett på ett medvetet plan, där respondenterna 

har reflekterat över den kulturella kontextens betydelse. Vi har sett forskning som pekar på 

att den kulturella kontexten har stark betydelse i formandet av attityder (Hakkarainen & 

Metso, 2004, Hellman, 2004), varför det är intressant att endast hälften av våra respondenter 

nämnder detta. Varför de övriga tre respondenterna inte tar upp den kulturella kontexten, 

alltså om de egentligen är påverkade men är omedvetna om detta, eller om de helt enkelt inte 

lägger någon vikt i den kulturella kontexten kan vi inte uttala oss om mer än på så vis att 

detta resultat går emot den forskning vi tagit del av kring denna fråga.  

5.3.2 Att påverkas av tidigare erfarenheter 

Eva, Carl och Gustav nämner att vänner och bekanta med någon typ av alkoholrelaterad 

problematik haft inverkan i formandet av attityder. Att se nära vänner med riskbruk och 

överkonsumtion är något som präglar våra respondenter och får dem att reflektera. I Gustavs 

fall fanns det exempel då det gått så långt som till dödsfall.  

 

Gustav: Men sen började… inte riktigt nära vänner, men trots allt folk 

som jag kände till började dö. (...) Plötsligt så såg jag nackdelarna med 

det hela. 
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Många av våra respondenter berättar om den egna uppväxten, uppfostran och de värderingar 

de fått med sig hemifrån. Carl berättar att han haft en förälder vars restriktiva 

förhållningssätt till alkohol har präglat hans attityder till alkohol och fått honom att förstå 

vikten av att ta ansvar för den egna konsumtionen. Även Sofia berättar om att uppfostran har 

påverkat hennes attityder.  

 

Sofia: Sen tror jag ju om jag går tillbaks i mitt, till mitt hem där jag är 

uppvuxen så... (…) alltså jag är nog ganska mycket uppfostrad att 

människor har ett lika värde och att jag inte liksom... Och sen tycker jag att 

jag som person är också sådär att jag gillar inte att döma folk det första jag 

gör utan jag tror om gott om människor och sen så får de bevisa motsatsen. 

Och det är väl någonting jag måste ha haft med mig hemifrån någonstans. 

 

Synen på missbruk, livet och människor har i flera fall präglats av den livserfarenhet som 

respondenterna bär med sig. Att själv möta svårigheter i livet, även sådant som inte är 

kopplat till missbruk, tas upp i ett par samtal.  

 

Sofia: Att jag inte upplevt att det varit någon gräddfil, hur många det nu 

är som upplever det, tror jag har påverkat att jag känner på något vis att 

jag är lite ödmjuk för svårigheter och livet. 

 

Sofia berättar vidare att tidens gång och de egna livserfarenheterna innehåller händelser som 

gör att hennes grundsyn på andra människor ser ut som den gör idag. Kopplat till individens 

ansvar berättar hon att det hör till varje människas lika värde och rättigheter att få bli 

betraktad som i första hand kapabel, förmögen att ansvara för egna val och ha 

självbestämmanderätt i sitt eget liv. Även Eva gör denna koppling. 

 

Eva: Men ändå det här med en bra människosyn i grunden, för det formar 

ju också. Att tro ändå att människor har en förmåga och tro och tänka att 

alla människor är lika värda. 

 

Samtidigt som majoriteten av våra respondenter själva är förskonade från missbruk, både 

personligen och sett till den närmsta familjen och släkten, har det i en av våra intervjuer 

framkommit att en respondent har erfarenheter av missbruk på nära håll. Mona beskriver att 

denna erfarenhet har haft stark påverkan på hennes attityder till eget ansvar. Mona beskriver 

senare att hon använder sig själv som ett verktyg i det arbete hon utför idag.   
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Mona: Jag har vuxit upp med en morfar som var alkoholist (...) Och sen 

så har jag en pappa som alltid har druckit, i perioder. (...) Det tyckte man 

ju var ett val. Att dricka, det är ju liksom, ”ja men gör inte det då, om det 

ställer till det så mycket, så varför gör du det?” Nej men jag kan ju inte, 

såklart att det påverkar, allt man är med om påverkar ju en. Så jag kan 

inte säga hur jag hade tänkt annars. Det vet jag ju inte. Däremot så har 

jag ju rannsakat mig mycket genom åren; hur ser mina attityder ut? 

 

Analys 

I presentationen av kunskapsområdet framkommer att attityder kopplade till 

alkoholmissbruk inte bara skapas genom vetenskaplig kunskap, utan också är resultatet av 

personliga värderingar (Jmf Skogens, 2007). Här går tidigare forskning och vårt resultat 

hand i hand. Forskning som hävdar att egna erfarenheter inte är en källa till kunskap vilken 

kan forma attityder, har inte bekräftats av våra respondenter (Jmf Skogens, 2007, 

Nordlander, 2006). Att använda sig själv som arbetsverktyg, vilket en av våra respondenter 

beskriver, kan kopplas till den forskning som konstaterar att det finns delar av det sociala 

arbetet där vetenskap inte kan träda in och visa vägen för den professionelle, utan där 

livserfarenheter är det centrala (Jmf Skogens, 2007). Trots att det finns samband mellan 

resultatet av våra respondenters utsagor och tidigare forskning finns det aspekter i resultatet 

som kompletterar och nyanserar innebörden av kategorin ”tidigare erfarenheter”. Flera av 

våra respondenter talar specifikt om att deras attityder formats av en grundläggande 

människosyn och livsåskådning. Även uppväxt och uppfostran beskrivs som faktorer som 

har påverkat några av våra respondenters attityder, vilket är aspekter som inte direkt pekas ut 

i den tidigare forskning vi tagit del av men som rimligen skulle kunna betraktas som invävda 

under kategorin ”tidigare erfarenheter”, om än ej direkt uttalat.  

5.3.3 Att påverkas av utbildning 

Fem av våra respondenter anger att utbildning, i olika utsträckning och från olika 

sammanhang, har påverkat deras attityder till individens eget ansvar i en 

missbruksproblematik. Carl och August säger att specifika kurser med fokus på alkohol och 

droger under högskoleutbildningen, har nyanserat eller ändrat deras attityder. Båda två 

berättar även att de nu i efterhand känner att missbruksområdet över lag fått för litet 

utrymme under själva högskoleutbildningen. 
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August: Ja jag vet inte, vi pratar ju inte så mycket om missbruk på 

utbildningen och det var därför jag läste den där fördjupningskursen. Och 

den tyckte jag vara jättebra för den nyanserade. 

 

Mona menar att det främst är de praktiska utbildningarna som påverkat hennes inställning 

och synsätt i fråga om individens eget ansvar. Genom olika interna 

metodutvecklingsutbildningar har hennes attityder och förhållningssätt nyanserats. Även 

Gustav refererar till de delar av hans utbildning som skett rent praktiskt. Under 

samtalet hänvisar han till en av de praktikperioder han genomgick som student där en 

handledare gett honom verktyg och synsätt vilka han burit med sig sedan dess. Att använda 

sig av sunt förnuft och visa respekt för de individer han möter är utgångspunkter han bär 

med sig sedan sin studietid.  

 

Gustav: Vi hade två praktiker. De tyckte jag var otroligt viktiga. 

 

Eva är den enda av respondenterna som uppger att högskoleutbildningen inte påverkat henne 

i de attityder hon idag har. Hon menar på att den långa tid som gått sedan utbildningen är 

bidragande till detta. Hon påpekar även att utbildningen inte motsvarade hennes 

förväntningar eller den verklighet hon senare kom att möta i arbetslivet, varför 

erfarenheterna från utbildningen inte är något som påverkat hennes skapande av attityder. 

Praktikperioden var för Eva valbar och hon valde bort denna, något hon idag ångrar då hon 

tror att praktiken skulle ha förberett henne bättre inför det kommande yrkeslivet. 

 

Eva: Jag kände mig nog illa rustad för den verklighet som faktiskt mötte 

mig. 

 

Analys 

Att praktisk träning kan vara väsentlig för skapandet av kunskap och attityder beskrivs i 

tidigare forskning och bekräftas av flera av våra respondenter. Dessutom uttrycker även ett 

par av våra respondenter att de velat se mer av praktisk träning under högskoleutbildningen 

(Jmf Galvani & Huges, 2010). Vi tycker oss se en tendens i att det är de respondenter som 

har erhållit teoretisk utbildning nyligen eller senast, som lägger störst vikt vid just teoretiska 

kunskaper och teoretisk utbildning. Bland dem som jobbat längre sedan senaste utbildning 

eller inte har samma grad av teoretisk utbildning över huvud taget, ser vi att de praktiska 

kunskaperna tillmäts större betydelse (Jmf Tydén et al., 2000). Resultatet i denna studie 
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visar vidare att våra respondenter generellt lägger mindre vikt vid teoretisk utbildning än 

respondenter i tidigare studie (Jmf Bergmark och Lundström, 2000). 

5.3.4 Att påverkas av arbetsplatsen 

Mötet med klienten är något som flera av våra respondenter pekar ut som särskilt påtagligt 

som en faktor vilken formar och skapar attityder kring individens eget ansvar. Att genom 

arbetsplatsen se konsekvenserna av ett alkoholmissbruk, är något som Gustav beskriver som 

viktigt i formandet av hans attityder. Även Eva och Sofia tar upp mötet med klienten som 

viktigt. Det är i detta möte, menar Sofia, hon får chans att skapa förståelse för individen och 

därigenom forma sina attityder. Eva berättar om hur hon påverkas av individernas egna 

berättelser. 

 

Eva: Jag påverkas liksom av vartenda möte. (...) Att höra folks historier, 

det påverkar mig jättejättemycket. 

 

Mona menar att hon inte i särskilt stor utsträckning känner sig påverkad av de riktlinjer som 

råder inom den organisation hon arbetar för, då utrymmet för egna ställningstaganden och 

åsikter är stort. Chefer och organisatoriska policys sätter upp “riktlinjer” som de anställda 

har att förhålla sig till, men dessa riktlinjers direkta påverkan på hennes attityder är liten. 

Hon påpekar dock att hon ser det som en nödvändighet att man som anställd i alla fall i stora 

drag har egna attityder som går i linje med den organisation man företräder. Att arbeta som 

hon gör hade varit problematiskt om hennes syn på den missbrukande individen och dess 

eget ansvar gått stick i stäv med arbetsplatsens.  

 

Mona: Vi diskuterar helt enkelt. (...) Det skulle inte vara bra med en 

arbetsgrupp där alla går runt och tycker lika, tror jag. Det är inte 

utvecklande. 

 

Att samtala med kollegor och därigenom utbyta erfarenheter och inställningar är något som 

ett par av våra respondenter tar upp som en bidragande faktor i skapandet av attityder i fråga 

om individens eget ansvar. Carl tar upp att samtal och diskussioner med kollegorna på 

arbetsplatsen, samt samverkan men andra organisationer och samhällsinstanser, bidrar till att 

ge honom en mer nyanserad bild av synen på individens eget ansvar. På tal om kollegors 

påverkan menar Sofia att det främst är kollegorna med egen erfarenhet av missbruk som 

påverkar hennes attityder. 
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Sofia: Ja, det är kollegorna. Vi är en väldigt brokig samling av 

medarbetare, på ett bra sätt då. Och där är det klart att jag har påverkats 

av... det finns människor som har lämnat missbruk som jobbar här och så. 

Och det påverkar mig, deras erfarenheter och så. 

 

Monas tankar kring kollegornas påverkan går i linje med det hon tidigare tagit upp kring 

chefen och organisationen i sig. Hon menar att utrymmet för diskussioner och 

meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen är stort och att det därmed är upp till varje enskild 

medarbetare att forma och stå fast vid egna, personliga åsikter och attityder. 

 

Analys 

Att möta klienten beskrivs i Tydéns et al. studie (2000) som en av de viktigaste 

komponenterna i socialarbetares kunskapsbildning. Våra respondenter kan knytas till detta 

resultat då flera av dem särskilt pekar ut klientmötet som betydelsefullt i skapandet av 

attityder. Vidare påverkas ett flertal av våra respondenter av samtal med kollegor vilket går i 

linje med vad vi i kunskapsområdet (Jmf Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005) tar upp som 

en möjlig faktor vilken bidrar till skapandet av attityder, även om det här, liksom under 

andra områden, finns undantag inom vårt urval som inte känner sig påverkade av just detta.  

 

Mona är den respondent som lägger minst vikt vid påverkan av attityder från 

organisationens styrning och chefer. Vi har sett forskning som pekar på att det finns 

områden, såsom den enskildes människosyn, där det i slutändan ligger i den enskilde 

socialarbetarens makt att påverka arbetet (Jmf Sunesson, 1985). Att Mona därmed har en 

åsikt som går emot övriga respondenter blir förståeligt med tanke på att tidigare forskning 

bekräftat båda sidor, alltså att komponenter i arbetsplatsen både kan påverka och inte 

påverka den enskildes attityder.  

5.3.5 Att påverkas av forskning 

Sofia är den av våra respondenter som i högst grad tror sig ha påverkats av vad forskning 

säger om alkoholmissbruk. Hon lägger stor vikt vid de resultat hon tagit del av inom den 

rådande hjärnforskningen och är även noga med att förklara att hon tror att hon medvetet 

tagit till sig vissa saker och forskningsresultat, och lagt mindre vikt vid andra saker hon läst.  
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Sofia: Så kanske att jag, här i ytterligheterna av offer och ansvarig liksom, 

så kanske jag har gått in mitten lite mer och att jag är lite mer nyanserad 

med tanke på liksom det jag har, ja det jag har läst som jag har valt att ta 

till mig då som sagt. Och sen, jag har ju tagit till mig väldigt mycket det 

här med hjärnforskningen och gener och vår primitiva del av hjärnan 

liksom har ju... det ger ju också en... liksom en annan bild till alltihop. 

 

Carl beskriver sig själv som person som flexibel i sitt tänkande. Han tror inte på några 

absoluta sanningar och är öppen för att förändra sin syn på missbruk. Forskning skulle 

kunna vara något som kan påverka honom i framtiden. Han har emellertid svårt att se hur 

hans attityder idag är formade av forskning, och reflekterar kring om detta kan ha något att 

göra med det faktum att han ännu befinner sig i början av sin karriär inom socialt arbete.  

 

Carl: Det gäller att vara väldigt flexibel i sitt tänkande tror jag. Jag är nog 

lite så som person också, att jag ser inga absoluta sanningar, jag tror att 

det är någonstans mittemellan oftast, på nåt sätt, så man får vara öppen för 

vad andra säger och så där. (…) Så man får vara väldigt lyhörd. 

 

Inte heller August kan se om eller hur forskning direkt kan ha påverkat hans attityder. Vad 

han emellertid säger är att rådande forskning, i form av teorier kring evidensbaserad praktik, 

påverkat hans arbetsplats och organisationens förhållningssätt, och att han själv i sin tur 

måste förhålla sig till och påverkas av arbetsplatsen. När vi frågar August om hur han tänker 

kring forskning svarar han:  

 

August: Vi är ju med i ett sådant där evidensprojekt. Försöker hålla på att 

implementera evidensbaserad praktik i vårt dagliga arbete. (…) Men ja, 

forskning kan påverka. Ja det tror jag, det tror jag definitivt. Men jag vet 

inte hur det har gjort det på mig faktiskt. 

                                                 

Analys 

Forskning är överlag ganska svagt representerat bland våra respondenter som någonting som 

påverkar dem i deras attityder. Det finns emellertid undantag, vilket bekräftar det vi sett i 

tidigare forskning om att forskning kan påverka skapandet av attityder (Jmf Tydén et al. 

2000).  

 

Att arbeta evidensbaserat, samt att arbetsplatser som eftersträvar ett evidensbaserat arbetssätt 

kan påverka den professionelle, är något vi kunnat läsa om på flera håll i den tidigare 
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forskningen (Jmf Bergmark et al., 2011, Blomqvist & Christophs, 2005). Detta är emellertid 

inte något som i särskilt hög utsträckning tas upp bland våra respondenter som påverkande i 

skapandet av attityder. Respondenterna kan ha påverkats indirekt av forskning på så sätt att 

de beskriver hur de påverkas av arbetsplatsen som i sin tur, berättar de, influerats av 

forskning. August berättar till exempel att hans arbetsplats ingår i socialstyrelsens 

forskningsprojekt med koppling till evidensbaserad praktik. Den höga arbetsbördan som 

beskrivs av våra respondenter i samband med deras presentationer av sina arbetsplatser, kan 

förklara att i alla fall vissa av dem helt enkelt inte har tiden att sätta sig in den allra senaste 

forskningen. Denna analys kan motiveras mot bakgrund av de resultat vi sett i tidigare 

studier, vilka visar på att intresset bland socialarbetare för att ta del av forskning är stort, 

men att det helt enkelt inte finns utrymme i arbetet för att göra så (Jmf Svensson et al., 2008, 

Blomqvist & Christophs, 2005).  

 

Carls inställning att vara flexibel i sina uppfattningar och ställa sig kritisk till absoluta 

sanningar, kan jämföras med de resultat som framkommer i Tydéns et al. (2000) studie, 

vilken visar att bland annat forskning kan influera och ifrågasätta arbetsplatsens “allmänt 

rådande” sanningar.  

5.4 Teoretisk analys av frågeställning 2  

Som tidigare nämnt utgår forskning kring attityders uppkomst från att attityder skapas 

genom individens kognitiva uppbyggnad (Jmf Winther Jørgensen & Philips, 2000). Däremot 

har vi för att få en djupare förståelse av studiens empiriska material applicerat en 

socialkonstruktivistisk teori och teorier koppade till attitydskapande. Med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkterna anser vi oss kunna vidga den samlade förståelsen för hur en 

attityd skapas och formas, och därigenom erhålla flera perspektiv på desamma. Attityder, 

utifrån socialkonstruktivismen, är sociala konstruktioner och alltså någonting som är skapat i 

ett visst socialt sammanhang (Jmf Winther Jørgensen & Philips, 2000). Detta möjliggör en 

bredare analys än att endast se till hur en individ kognitivt skapar sin attityd. Ett exempel på 

hur vi använt teorierna för att öka den samlade förståelsen för våra respondenter kan ges i 

det vi tidigare nämnt om att respondenterna tar upp faktorer så som grundläggande 

människosyn och livsåskådning som de beskriver grundats redan i barndomen, samt 

uppfostran vilket bland andra Sofia, Carl och Eva tar upp. Vi kan koppla respondenternas 

utsagor till den socialisationsprocess som ofta sker redan i unga år och där individen växer 
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in i ett sammanhang där normer och värderingar redan är etablerade. Den kontext vi befinner 

oss i, ofta redan som barn, kan således hjälpa oss att förstå vad som präglar individers 

attityder (Jmf Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Att Gustav till exempel tar upp det samhällsklimat som rådde under hans tonårsperiod som 

påverkande till hans attityder kan direkt kopplas till den kontext han befann sig i där och då. 

Socialkonstruktivismen hjälper oss här att förstå betydelsen av det sociala sammanhanget, 

där en attityd inte formas av enskilda personers uppfattningar utan skapas genom socialt 

samspel (Jmf Payne, 2008). Gustav beskriver att hans attityder tidigt präglats av 

samhälleliga värderingar och att dessa attityder än idag är bestående (Jmf Demker, 2009). 

Majoriteten av våra respondenter har, till skillnad från Gustav, inte nämnt samhällsklimatet 

under sin uppväxt som påverkande, vilket vi ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle 

kunna förstå genom att se till det faktum att åtminstone ett par av respondenterna växte upp i 

en senare generations värderingar och därigenom präglades av en annan social kontext (Jmf 

Winther Jørgensen & Philips, 2000). Slutsatsen blir att socialt samspel och den kontext vi 

befinner oss i kan ha stor påverkan på våra respondenters attityder.  

 

När Carl talar om vikten av flexibilitet och lyhördhet inför formandet av egna attityder kan 

det tolkas och förstås mot bakgrund av vad vi presenterat om attityder som föränderliga och 

därmed inte statiska. Att våra respondenter överhuvudtaget är mottagliga för påverkan från 

olika faktorer och att deras attityder kan förändras på grund av olika, omkringliggande 

sammanhang kan förstås mot bakgrund av teorin där kontexten framhävs som betydande 

(Jmf Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

 

Vi har tidigare definierat attityder som högst personliga men att de påverkas av omgivning, 

normer och medmänniskor (Gärling & Biel, 2012). Våra respondenter har känt sig 

påverkade och influerade av personer i deras omgivning, inte minst av kollegor och klienter 

vilket Sofia och Carl talar om. Vi har emellertid inte sett att våra respondenter påverkas på 

så sätt att de försöker uppnå den mentala balans som uppstår då våra attityder stämmer 

överens med attityder hos personer i vår omgivning som vi särskilt bryr oss om (Jmf Biel, 

2012). Våra respondenter säger snarare att det finns utrymme för olika attityder och att 

olikheter är något som gynnar utveckling i samspelet med andra, inte minst på arbetsplatsen. 

Att samtala med personer vars attityder skiljer sig från de egna, beskriver våra respondenter 

som nyanserande och positivt snarare än att personliga attityder på ett negativt sätt åsidosätts 
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till förmån för den betydelsefulla relationen. Vi har bland våra respondenter inte märkt av 

den så kallade nyttighetsfunktionen som attityder kan tillskrivas, eftersom respondenterna 

inte ger uttryck för att de söker sig till personer i sin omgivning som delar gemensamma 

värderingar och undviker personer med andra åsikter, utan snarare beskriver att olikheter vad 

gäller attityder gynnar utveckling på arbetsplatsen, både personligen och inom gruppen (Jmf 

Biel, 2012). Det går även att dra paralleller mellan vad tidigare forskning säger om att 

påverkas av egna erfarenheter och våra respondenters utsagor. Attitydforskning tar upp det 

faktum att formandet av attityder grundar sig i de erfarenheter, direkta eller indirekta, en 

individ bär med sig (Jmf Biel, 2012). Carl, Gustav och Mona har just dessa erfarenheter av 

missbruk i sin omgivning. Dessa tre respondenter har direkta erfarenheter av missbruk och 

deras attityder till alkoholmissbruk idag, är enligt respondenterna delvis grundade i de 

erfarenheter de har. Återigen kan vi förstå dessa exempel med hjälp av 

socialkonstruktivistiska utgångspunkter kring socialt samspel mellan handlande människor 

och dess inverkan på skapandet av attityder (Jmf Payne, 2008). 

 

Våra respondenter har i intervjuerna uppgett att det är flera faktorer som har påverkat dem i 

attitydskapandet gällande individens eget ansvar i ett missbruk, vilket är förenligt med 

Hellmans (2004) resonemang om att det krävs flera olika källor när en individ förändrar sin 

attityd samt att attityder inte endast uppstår till följd av att vi tilldelas en mängd fakta i en 

viss fråga (Jmf a.a.). Respondenterna har talat om att flera faktorer i kombination med 

varandra har påverkat deras attityder, vilket bekräftar teorin om att det sällan endast är en 

faktor som formar en attityd. Såsom studiens syfte är formulerat skulle vi kunna 

argumentera för att studien syftar till att studera enskilda individer och de faktorer som av 

respondenterna pekas ut som bidragande i skapandet av attityder. Detta skulle kunna 

återkopplas till vad som inom hermeneutiken benämns som delar.  Vi har emellertid, med 

hjälp av hermeneutiska och socialkonstruktivistiska analysverktyg, kunnat relatera delarna 

till en större helhet och kunnat se att delarna på flera sätt tillhör ett gemensamt sammanhang. 

 

I samband med analys har det kommit fram att det finns olika sätt att i denna studie peka ut 

vad som är del och vad som är helhet. Vi skulle kunna se det som att varje enskild 

respondent utgör egen helhet, där deras attityder och faktorerna som format attityderna utgör 

delarna. Vi kan emellertid också förstå våra respondenter som delar av en större grupp, en 

helhet av alla respondenter. Att en enskild respondent pekar ut en specifik faktor som 

påverkande i skapandet av attityder kan vara viktigt och relevant för delförståelsen av just 
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den individen, men för att kunna förstå respondenten som en helhet måste vi se till alla de 

olika faktorer eller delar som respondenten pekar ut som centrala eller betydelsefulla. Ingen 

av våra respondenter har pekat ut enbart en enda faktor som påverkande i skapandet av 

attityder, utan har kunnat räkna upp ett flertal olika faktorer. Här blir resonemanget om delar 

i relation till helhet aktuellt (Jmf Kvale & Brinkmann, 2009) och det hjälper oss att förstå 

den komplexitet, som det i denna studie har visat sig, inryms i en individs attitydsskapande. 

Ser vi istället till individen i sig som en del, blir det relevant att se till det totala empiriska 

materialet och resultatet i sin helhet. Vi har kunnat se både likheter och skillnader i våra 

respondenters utsagor vilket kan bottna i att respondenterna både befinner sig inom samma 

kontext, samtidigt som de också i andra avseenden befinner sig i olika sociala sammanhang. 

Slutsatsen av detta resonemang blir att kontextens betydelse blir tydlig och relevant i 

studerandet av enskilda individers attityder, oavsett hur vi väljer att definiera delarna och 

helheten.  
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Resultatet på vår första frågeställning, “Hur ser socialarbetares attityder till individer med 

alkoholproblematik ut, utifrån frågan om individens eget ansvar för sin situation?”, visar att 

samtliga respondenter trots förekommande meningsskiljaktigheter i vissa frågor lägger ett 

stort ansvar på och tilltro till individens förmåga att ansvara för sina val. Respondenterna 

skiljer emellertid på individens ansvar i frågor om uppkomst och lösning av missbruket, 

även om det i grunden är det egna ansvaret som genomsyrar båda delarna. 

 

Resultatet på vår andra frågeställning, “Vilka faktorer beskriver socialarbetare påverkar 

skapandet av deras attityder till individer med alkoholproblematik?”, är att olika faktorer 

påverkar våra respondenter i olika utsträckning. Totalt sett återfinns faktorer som platsar 

under kategorierna kulturell kontext, tidigare erfarenheter och personliga egenskaper, 

utbildning, arbetsplats och forskning. En viktig aspekt av vårt resultat är emellertid att 

samtliga respondenter inte återfinns bland alla kategorier, vilket kan förstås mot bakgrund av 

en socialkonstruktivistisk syn på vad attityder är och vad som formar dem. En viktig slutsats 

av vårt resultat, i relation till vad vi sett i tidigare forskning, är att nya aspekter under 

kategorin ”tidigare erfarenheter” kan urskiljas i vårt empiriska material. Detta gäller faktorer 

såsom uppfostran, uppväxt, grundläggande människosyn och livsåskådning.  

6.1.1 Slutsatser 

Studiens slutsats är att respondenterna gör skillnad på individens ansvar vad gäller uppkomst 

och lösning av ett alkoholmissbruk. Respondenterna anser att individens eget ansvar i grunden 

är starkt, även om de kan peka ut omständigheter som minskar individens ansvar. 

Respondenterna ger uttryck för ambivalenta åsikter i frågan om individens eget ansvar.  

Studiens slutsatser är vidare att flera faktorer pekas ut av respondenterna som viktiga i 

skapandet av deras attityder. Dessa faktorer kan härledas till kulturell kontext, tidigare 

erfarenheter, utbildning, arbetsplatsen, forskning samt uppväxtförhållanden och 

grundläggande människosyn. Ovanstående faktorer förekommer i olika utsträckning och har 

påverkat respondenterna i olika riktningar.    
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6.2 Resultatdiskussion 

Som vi presenterat tidigare var det ingen av respondenterna som befann sig inom 

behandlingsperspektivet. Att ingen av dem förespråkar ett synsätt där individen varken 

ansvarar för uppkomst eller lösning av problematiken, är något som kan bekräfta och 

ytterligare stärka vår slutsats vilken pekar på att respondenterna lägger stort ansvar på 

individen.  

 

En annan intressant aspekt av vårt resultat är att respondenterna specifikt tar upp uppväxt 

och uppfostran som påverkande i skapandet av attityder. Dessa faktorer kan rimligen 

härledas till kategorin vilken vi i denna studie valt att kalla ”tidigare erfarenheter”. I tidigare 

forskning har uppväxt och uppfostran inte uttryckligen pekats ut men möjligen anses dessa 

aspekter vara så självklara delar av vad som präglar individer att de därför inte tas upp. 

Tidigare erfarenheter kan också vara något som går att tala om generellt och i stora lag. 

Enligt oss är det emellertid intressant att våra respondenter lägger så stor vikt vid just dessa 

aspekter av de tidigare erfarenheterna de bär med sig, samt att de kan peka ut specifika 

händelser eller personer i deras uppväxt som präglat dem särskilt starkt, eftersom det är ett 

resultat som breddar och kompletterar den samlade förståelsen av respondenternas attityder. 

Även faktorer såsom människosyn skulle kunna kopplas till detta resonemang och möjligtvis 

vara ett ”resultat” av tidigare erfarenheter. Än en gång är det dock något som fått större 

konkret betydelse i våra respondenters utsagor än i vad vi sett i tidigare forskning.  

 

Det är för oss viktigt att återigen diskutera och framhäva den komplexitet som inryms i 

studiens frågeställningar. Vi har försökt tolka våra respondenter och därmed få fram ett 

resultat. Detta anser vi oss ha lyckats med, men vi är medvetna om att de frågor vi behandlat 

gällande attityder inrymmer en stor gråskala och att frågorna är mynt med fler än två sidor. 

Denna komplexitet ligger enligt oss i frågornas natur men gör dem inte desto mindre viktiga 

att undersöka och försöka besvara. Kanske är det snarare så att attityderna, just på grund av 

sin mångsidighet är både viktiga och intressanta att studera. Resultatet måste förstås mot 

bakgrund av studiens teoretiska utgångspunkt och den kontext i vilken undersökningen ägt 

rum.  

 

Den befintliga forskningen kring attityder och alkoholmissbruk är omfattande sett till de 

båda områdena separat. Samtidigt finns, som vi redan nämnt i denna studie, fortfarande ett 
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behov av fler studier på området. Socialkonstruktivismen ställer sig kritisk till att det skulle 

finnas några absoluta sanningar. Genom våra intervjuer skulle vi kunna påstå att vi fått ta del 

av och presentera sex individuella och separata sanningar och verklighetsuppfattningar. Man 

kan ställa sig frågande till huruvida socialkonstruktivistiskt grundad kunskap kan bidra med 

något till samhället och vetenskapen, givet att utgångspunkten för teorin är att det inte går att 

skapa “sann” kunskap. Vi menar emellertid att denna typ av forskning är givande och viktig, 

då den bidrar till att öka förståelsen för hur andra uppfattar den verklighet och det samhälle 

vi gemensamt befinner oss i.  

 

Vi hoppas med denna studie kunna bidra till att komplettera den forskning som för tillfället 

finns att tillgå på området, vilken idag främst har kvantitativa ansatser, samtidigt som vi är 

medvetna om vår egen studies lilla omfång. Denna studie är inte heltäckande men är en av 

många pusselbitar som tillsammans utgör grunden för vad vi vet om socialarbetares attityder 

till individens ansvar i ett missbruk samt vari dessa attityder grundar sig.  

 

I den professionella rollen kan det vara viktigt att synliggöra och reflektera över de egna 

attityderna, varifrån dessa kommer och hur de kan påverka oss i vårt arbete. Vi hoppas att 

ämnet har väcker ett intresse som engagerar och uppmuntrar till en djupare självkännedom 

kring egna attityder hos socialarbetare inom vår målgrupp. Vi hoppas vidare att forskning av 

detta och liknande slag öppnar upp för en medvetenhet och betydelsen av att 

uppmärksamma de egna attityderna till olika fenomen i samhället. Flera av våra 

respondenter, har både enligt vår uppfattning och även genom egna ord, uttryckt ett genuint 

intresse för våra frågeställningar och i samband med intervjuerna fått möjlighet att tänka till 

lite extra över de egna attityderna. Vi är glada över att vår studie väckt engagemang och 

skapat tillfälle till värdefull reflektion hos våra respondenter.  

 

Genom att applicera socialkonstruktivistiska utgångspunkter och kontextens betydelse på 

våra respondenters utsagor ökar förståelsen för att de både delar uppfattningar och skiljer sig 

åt i sina attityder till individens eget ansvar för uppkomst och lösning av ett 

alkoholmissbruk, samt i beskrivningarna av vad det är som påverkar dem i skapandet av 

dessa attityder.  Med hjälp av socialkonstruktivistiska tankesätt kan individerna ses som 

både enskilda helheter och som delar av ett större sammanhang. Att pendla mellan synen på 

respondenterna som självständiga och som delar av en större helhet, där de både påverkar 

och påverkas av varandra, ger oss en fördjupad förståelse av respondenternas attityder.  
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6.3 Metoddiskussion  

Baserat på det syfte denna studie har, samt dess frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter, anser vi att det kvalitativa metodvalet har varit det bästa för just denna 

studie. Våra respondenter har givits möjligheten att på ett utförligt sätt besvara våra frågor 

och därmed beskriva sina attityder och hur dessa formats. Andra metodval, till exempel 

kvantitativa enkäter, hade gjort det svårt för oss att komma nära respondenterna och få deras 

rika beskrivningar. Med hjälp av den metod vi valt har respondenterna vidare fått möjlighet 

och utrymme att själva fördela fokus i intervjuerna och själva avgöra vilken betydelse de 

velat tillskriva olika aspekter i våra frågor. Detta har i sin tur påverkat det resultat vi kommit 

fram till, i den bemärkelsen att alla respondenter inte pratat om exakt samma saker utan 

snarare pratat fritt kring ett på förhand bestämt tema. Vi menar att detta metodval ligger väl i 

linje med det som socialkonstruktivismen förespråkar då teorin konstaterar att det inte finns 

några absoluta eller allmängiltiga sanningar. Varje persons egen uppfattning om 

verkligheten tillmäts lika stor betydelse och trovärdighet. Nackdelen med vår metods och 

teoris utgångspunkter är att det blir svårt för oss att dra några generella slutsatser, även om 

vårt resultat givetvis kan peka på olika mönster. En risk kan också vara att det personliga 

mötet mellan oss som intervjuare och våra respondenter hämmade respondenterna i att dela 

med sig av sina mest personliga eller privata attityder, vilket kanske hade varit enklare i ett 

mer anonymt enkätsammanhang. 

6.4 Förslag på vidare forskning  

Av våra respondenter hade samtliga erfarenhet av att i sin yrkesroll även komma i kontakt 

med andra droger såsom narkotika. De har även berättat att de många gånger kommer i 

kontakt med andra typer av sociala problem i samband med missbruk. Att titta närmare på 

attityder till arbete med andra substansmissbruk och sociala problem, samt synen på 

individens ansvar vid dessa situationer, överlämnar vi åt framtida forskningsprojekt att ta sig 

an. 

 

Vi överlåter vidare åt kommande forskning att ägna sig åt jämförelser mellan yrkesgrupper, 

både inom och utanför det sociala arbetets ram. Generaliseringar från denna studies resultat 

skulle möjligen endast kunna göras i förhållande till andra socialarbetare som platsar inom 

denna studies målgrupp, och alltså inte till socialarbetare med andra arbetsuppgifter eller 

yrkeserfarenheter. Vi har valt att i denna studie inte göra någon direkt jämförelse mellan 
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socialarbetare med avseende till respondenternas respektive utbildning, yrkesmässiga titel 

eller arbetsplats.  

 

Flera av våra respondenter har nämnt det faktum att de efter avslutad utbildning känt sig illa 

rustade i sin roll som socialarbetare för att arbeta med missbruks- och beroendefrågor. Att 

utbildningen till att bli socialarbetare i för liten utsträckning behandlar detta område av 

social problematik är något vi sett i både tidigare forskning och i de utsagor våra 

respondenter gett oss. Detta, anser vi, är någon som vore spännande och framförallt viktigt 

att fördjupa sig i. Att ställa sig frågan i vilken utsträckning och varför socionomutbildningar 

inte lägger mer fokus på missbruk, samt vilka konsekvenser detta får, är något vi lämnar 

över till kommande forskning att behandla.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Definition av beroende och missbruk 

 

Att definiera en problematisk relation till alkohol kan göras på olika sätt. Ofta 

används klassifikationssystem där substansberoende mäts. Inom sjukvården används 

vanligen klassifikationssystemet ICD- 10, medan man i forskningen vanligen 

använder DMS-IV.  

 

I den nyligen publicerade DSM-V har beroende och missbruk som diagnoser ersatts 

av ”Substance use disorders”, ett begrepp som för närvarande saknar en svensk 

översättning. I DSM-V kombineras de tidigare separerade beroendekriterierna och 

missbrukskriterierna. För att definiera ”Substance use disorder” krävs att två kriterier 

är uppfyllda inom loppet av de senaste 12 månaderna. Därefter bedöms 

svårighetsgraden utefter uppfyllda kriterier, där 2-3 uppfyllda kriterier anges som 

”mild”, 4-5 kriterier som ”måttlig” och fler än fem som ”svår”. Ytterligare en ändring 

från förra, DSM-IV, är att ”begär/sug” har ersatt kriteriet gällande ”juridiska 

problem”. 

 

Enligt DSM- IV är Substance use disorders definierat då två av följande kriterier är 

uppfyllda under det senaste året: 

1.   Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 

2.   Abstinensbesvär när bruket upphör. 

3.   Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 

4.   Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 

5.   Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol. 

6.   Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

7.   Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 

8.   Upprepad användning av alkohol som leder till misslyckande att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

9.   Upprepad användning av alkohol i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning 

eller i arbetslivet. 

10.  Sug och begär efter alkohol.  

11.  Fortsatt användning trots återkommande problem.  

 

(Socialstyrelsen, 2014). 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Presentation 

Vi är i denna intervju intresserade av din syn på individer med alkoholproblematik 

kopplat till individens eget ansvar och vad du tror format dina attityder till detta. Om 

det är så att du har erfarenhet av missbruksarbete kopplat till både alkohol och andra 

droger, ber vi dig att fokusera på enbart alkoholmissbruk.  
 

Bakgrund 

 Vilken är din yrkesmässiga titel? 

 Har du någon utbildning? Vilken?  

 När var du färdig med din utbildning? 

 Kan du beskriva din arbetsplats? 

 På vilket sätt kommer du i kontakt med missbruksproblematik i ditt arbete? 

 Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

 Hur länge har du arbetat med missbruksarbete? 

 Hur länge har du arbetat inom din nuvarande arbetsgrupp? 
 

Missbruk 

 

 Hur skulle du definiera individens eget ansvar i förhållande till dess 

alkoholproblematik?  

 Ser du på klienterna som aktiva eller passiva i sitt missbruk? 

 Skulle det vara möjligt att vara både ansvarig och inte ansvarig samtidigt? Hur 

långt sträcker sig ansvaret?  

 Sammanfatta respondenternas utsagor.  

 Beträffande individens ansvar, hur ser du på detta utifrån å ena sidan 

uppkomsten till problematik, å andra sidan lösningen för att ta sig ur 

problematiken? 
 

Hur har attityderna formats? 

Vi vill med följande frågor komma åt hur dina personliga attityder/uppfattningar har 

formats.  
 

 Utifrån det vi talat om hittills, vad tror du har påverkat dig att ha de 

uppfattningar du har? Vad har bidragit till formandet av dina attityder gällande 

individens eget ansvar för ett missbruk? 
 

När respondenten fått utrymme för att själv formulera sitt svar; ställ följdfrågor kring 

hur respondenten tänker kring påverkan från följande teman: 
 

 Kan du beskriva hur du tänker kring din utbildning i förhållande till dina 

attityder till individens ansvar i ett missbruk? 

 Kan du beskriva hur du tänker kring forskning i förhållande till dina attityder 

till individens ansvar i ett missbruk? 

 Kan du beskriva hur du tänker kring din arbetsplats i förhållande till dina 

attityder till individens ansvar i ett missbruk? 

 Kan du beskriva hur du tänker kring dina kollegor i förhållande till dina 

attityder till individens ansvar i ett missbruk? 



 69 

 Kan du beskriva hur du tänker kring kulturell kontext i förhållande till dina 

attityder till individens ansvar i ett missbruk? 

 Kan du beskriva hur du tänker kring egna erfarenheter i förhållande till dina 

attityder till individens ansvar i ett missbruk?  
 

Avslutningsvis 

 Är det något utöver det vi pratat om som du känner att vi inte berört och som 

kan vara viktigt eller intressant att nämna? 

Om vi känner oss färdiga - påminna respondenten om hur denne kan nå oss och att vi 

gärna håller kontakten om respondenten har frågor om studien, intervjun eller har 

något att tillägga som inte tagits upp idag. 
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8.3 Bilaga 3 - Introduktionsbrev 

Hej,  

Vi är två socionomstudenter som läser vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

universitet. Vi kommer under vårterminen 2014 skriva en C-uppsats om attityder till 

alkoholmissbruk och har kontaktat dig angående medverkandet i en intervju som 

kommer utgöra en del av studiens empiriska material. Din personliga beskrivning är 

av stor vikt för genomförandet av denna studie och vi uppskattar ditt val att medverka. 

Dina svar utgör en av sex kvalitativa intervjuer, vilka vi efter avslutad 

empiriinsamling kommer att analysera i relation till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Vårt syfte är att få socialarbetares beskrivningar av hur deras attityder till personer 

med alkoholmissbruk ser ut. Däröver syftar studien till att skapa djupare förståelse för 

socialarbetares upplevelse av vilka faktorer som påverkar dem i skapandet av dessa 

attityder. Vi är därför intresserade av din personliga beskrivning inom detta ämne. 

 

Medverkan i studien är helt frivillig. Du bestämmer själv vad du vill berätta och får 

när som helst välja att inte svara på en fråga eller avbryta intervjun. Intervjun kommer 

att göras enskilt.   

 

Vi kommer innan intervjun att fråga dig om ditt godkännande för att vårt samtal får 

spelas in. Syftet med ljudupptagningen är enbart att underlätta bearbetningen av 

intervjumaterialet. Det allra viktigaste för oss är emellertid att du ska känna dig 

bekväm under samtalet och ber dig därför känna efter hur du ställer dig till 

ljudupptagningar. 

 

Efter vår intervju kommer materialet att transkriberas, därefter raderar vi 

ljudupptagningen från samtalet. När studien är färdigställd kommer även utskrifterna 

att raderas. Undertiden vi bearbetar materialet kommer vi försäkra oss om att enbart vi 

som författare har tillgång till det. I studien kommer ditt namn och namnet på din 

arbetsplats att hållas anonymt. En presentation av din organisation kommer enbart att 

göras i den mån det är nödvändigt för förståelsen av studien i sin helhet. 

Intervjumaterialet kommer endast att användas i enlighet med studiens syfte och 

under skrivandeprocessen är det vi samt vår handledare som kommer att få tillgång 

till det transkriberade materialet.  

 

Studien i sin helhet kommer att presenteras för kurskamrater, vår handledare samt 

examinator i samband med examinationsprocessen. Efter färdigställande av uppsatsen 

finns det möjlighet att få tillgång till den via oss eller på DiVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet).   

 

Om du har några frågor kring studien, tveka inte att kontakta oss; 

Therese Råckle: YY@hotmail.com  

Sara Hylander: XX@hotmail.com 

 

Tack för din medverkan, vi ser fram emot intervjun! 

Med vänliga hälsningar, Therese och Sara 

mailto:YY@hotmail.com
mailto:XX@hotmail.com

