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Abstract 
This study is about how social workers motivate cannabis addicted individuals to re-
ceive voluntary treatment, in relation to the forced kind that exists. The purpose of the 
study is to understand how social workers try to motivate the individuals to stop abuse 
cannabis. I have chosen to do interviews with five social workers in five different mu-
nicipalities in southern Sweden. This is a qualitative study where the starting point is to 
understand how the social workers and their motivating work affects the individual. The 
results of the study showed that all social workers used Motivational Interviews on a 
regular basis. There were also differences between social workers own subjective views 
on the factors that influence motivation work. One weakness of the study is that the cur-
rent LVM care have not had any cannabis addicted individuals that have been to any 
social worker, which I supposed. The conclusion that can be said is that all social work-
ers implied that motivational work is important to strengthen the individual and for the 
individual to increase their chances to quit the abuse. 
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1. Inledning 
Holgersson (2008) belyser förändringen under 1990-talet i Sverige då missbruksvården 

förändrades genom att tvångsvården minskade och öppenvårdsinsatser kom att föredras. 

Samma årtionde fick även kommunerna ett ökat ansvar för att skydda 

kommuninvånarna. År 2000 presenterade regeringen en handlingsplan kring hur arbetet 

med missbrukande individer borde utvecklas samt förstärkas. Syftet var att insatser som 

vård och behandling skulle leda till en minskning av det etablerade missbruket. Året 

därpå framfördes en proposition där regeringen prioriterade utveckling i 

narkotikabehandlingen. Propositionen belyste vikten att prioritera denna missbrukande 

grupp genom förebyggande arbete, utveckling av vårdinsatser samt ökad kompetens hos 

socialsekreterarna.  

 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för individen 

genom att tillgodose hjälp för individens behov. Mattsson (2016) beskriver att hjälpen 

sker frivilligt men att det finns undantag i tvångslagstiftningen. Enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) beskrivs att en missbrukande individ kan bli 

tvingad till behandling om den uppfyller vissa kriterier. Holgersson (2008) beskriver att 

missbruk av droger är relaterat till sociala problem som kräver insatser från samhället i 

form av en bedömning av vårdbehovet, förebyggande insatser och behandling. Dupont, 

Lemmens, Adriana, Van de Mheen, och De Vries (2015) samt Ellgren (2007) beskriver 

att användningen av cannabis är vanligt förekommande bland unga individer som är en 

utsatt grupp för att hamna i ett cannabismissbruk. Anderberg och Dahlberg (2015) 

betonar att unga individer som använder cannabis kan få problem med att sluta sitt 

missbruk, vilket kan leda till arbetslöshet, exkludering, psykisk ohälsa och kriminalitet.  

 

I denna studie vill jag öka förståelsen för hur socialsekreterare motiverar 

cannabismissbrukande unga vuxna till att sluta missbruka. Det är av vikt att förstå att 

motivationsarbetet ska leda till frivillig behandling för brukaren, men där det kan bli 

aktuellt med tvångsvård om socialsekreteraren inte lyckas motivera till frivillig 

behandling.  Detta är ett socialt problem eftersom unga individer kan hamna fel tidigt i 

livet, men det kan även ses som ett forskningsproblem då motivationsarbetet med dessa 

individer behöver förstås. Jag anser att socialsekreteraren har en betydelsefull roll för att 

motivera individen, men där socialsekreterarens motivationsarbete inte framhålls idag 

trots att det förekommer motiverande arbete. Enligt mig är socialsekreterarna utredare 
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av brukarens behov, men där de också ska motivera individen till att ta emot hjälpen. 

Socialsekreterarnas motiverande arbete syns inte i utredningen, men där jag på min 

verksamhetsförlagda utbildning upplevde att socialsekreterarna behövde motivera 

brukaren innan insatsen kunde påbörjas. Skårner och Regnér (2003)  menar att 

socialsekreteraren ska finnas som stöd för individen samtidigt som socialsekreteraren 

har kontroll beroende på vilken vård som anses lämplig.  

 

1.1 Problemformulering 

Meeuwisse och Swärd (2016) beskriver att socialsekreteraren har makt och kontroll i 

mötet med brukaren eftersom beslut om lämplig insats för brukarens behov bedöms av 

socialsekreteraren som har makten. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

beskriver att handlingsutrymmet ger socialsekreteraren möjlighet att handla utifrån det 

utrymme som organisationen ger. Vidare beskrivs motiverande intervjuer (MI) som 

innebär att socialsekreteraren skall bedöma hur motiverad individen är till att sluta 

missbruka. Ashworth (2006) belyser vikten av brukarens motivation för att ingå i 

behandling samt hur motivationen påverkar behandlingens effekt. Motivationen är en 

viktig del som påverkar förmågan att ta till sig interventioner. Enligt de inledande 

bestämmelserna i lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, ska socialtjänsten 

vara en vägledande hjälp, då att vårdens utformning skall bygga på frivillighet och 

respekt för den enskilde. Mitt resonemang är utifrån ovanstående beskrivning att 

motivationsarbetet är viktigt, men det föreligger ett dilemma för socialsekreteraren då 

lagstiftningen förespråkar frivillig vård som skall föredras i första hand och att det å 

andra sidan föreligger en tvångslagstiftning. Det finns här ett dilemma mellan frivillig 

behandling och tvångsvård som socialsekreterarna måste förhålla sig till utifrån sitt 

handlingsutrymme, där socialsekreteraren besitter stor makt.  

 

Ett antagande från min sida är att socialsekreterarnas motiverande ”förarbete” med 

individen innan behandlingen kan påbörjas, är viktigt för att behandlingsresultatet skall 

bli så bra som möjligt. Mitt antagande bygger på egna erfarenheter samt utifrån tidigare 

forskning. Skårner och Regnér (2009) poängterar socialsekreterarens nyckelroll för att 

ge brukaren stöd och möjlighet till en livsförändring. Relationen är väsentlig då 

socialsekreteraren är en stödjande funktion till brukaren. Brukare som varit LVM-

placerade menar att socialsekreterare borde tydliggöra mer kring samspel och vilka 

regler som föreligger för relationsskapande och motivationsarbete skall bli aktuellt. 
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Enligt mig saknas tidigare forskning kring just socialsekreterarnas motiverande arbete 

med brukaren. Detta område är relevant inom socialt arbete då socialsekreteraren idag 

beskrivs som utredare av brukarens behov, men där socialsekreterarens arbete med 

brukaren även handlar om att motivera brukaren till förändring.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur socialsekreterarna motiverar cannabismissbrukande 

unga vuxna individer till att ta emot frivillig behandling, samt om motivationsarbetet 

skiljer sig om tvångsvård (LVM) kan bli aktuellt.  

 

1.3 Frågeställning 
-    Hur motiverar socialsekreterare cannabismissbrukande unga vuxna individer till att 

ta emot frivillig behandling? 

-    Förekommer skillnader i motivationsarbetet om det kan bli aktuellt med tvångsvård, 

och vilka skillnader förekommer i sådana fall? 

 

1.4 Avgränsning 

Anledningen till varför jag valt att avgränsa arbetet till cannabismissbrukande unga 

vuxna individer mellan 18-25 år, beror på flera faktorer. Främst beror det på att olika 

droger har varierad effekt som jag antar har påverkan på motivationsarbetets 

utformning. Genom att avgränsa mig till cannabis kan intervjupersonerna utgå ifrån den 

gruppen, som gör det enklare för mig att jämföra svaren i intervjuerna. Anderberg och 

Dahlberg (2014) beskriver att droganvändningen påbörjas redan i tonåren och fler yngre 

individer får missbruksvård idag än tidigare i Sverige. Det innebär enligt mig att det är 

relevant att belysa just cannabis då det är vanligt förekommande. Avgränsningen är 

relevant då det framkommer skillnader mellan äldre etablerade missbrukare och unga 

vuxna som inte missbrukat i samma omfattning under genomförandet av intervjun.  

 

Avgränsning att endast intervjua socialsekreterare och inte behandlare som främst 

arbetar motiverade med denna grupp individer är för att belysa just socialsekreterarnas 

arbete. Jag tror att fler än jag oftast ser socialsekreteraren som beslutsfattare där sedan 

behandlaren utför själva motivationsarbetet med brukaren. Jag vill med denna studie 

belysa socialsekreterarnas motiverande ”förarbete” med brukaren som jag tror är av stor 

vikt för att fånga upp brukaren och vinna ett förtroende för att sociala myndigheter.  
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2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Cannabis 

Ellgren (2007) beskriver att cannabis är den vanligaste illegala drogen i världen och 

används främst av ungdomar. Cannabis kan förekomma i olika former där den 

vanligaste är marijuana som oftast röks som en ”vanlig” cigarett. Den som brukar 

cannabis upplever ett välbefinnande och en känsla av tillgivenhet. Negativa effekter av 

cannabisanvändning i ung ålder är dåligt korttidsminne och inlärningssvårigheter, vid 

längre bruk av cannabis är ångest, paranoida tankar, koordinationsproblem och ökad 

hjärtfrekvens vanliga åkommor.  

 

2.2 Unga vuxna 

Alkoholinförselutredningen (2005) beskriver att unga vuxna individer på en ålder 

mellan 18-25 år ska etablera ett eget vuxet liv och individens framtid grundläggs. Det är 

en övergångsperiod då individen skall släppa kontrollen från sina föräldrar. Mitt val av 

att avgränsa min studie till unga vuxna mellan 18-25 år, då jag tror det kan förekomma 

skillnader i motivationsarbetet beroende på brukarens ålder. I studien använder jag 

begreppen individen eller brukaren, som är relaterat till personer mellan 18-25 år.  

 

2.3 Motivation 

Hein (2012, s.13) beskriver att ”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, 

kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål”. Hein (2012) belyser 

att denna definition är bred, men där begreppet motivation även kan betyda ett 

emotionellt eller psykologiskt tillstånd. Inre motivationsfaktorer skapas inifrån 

individen då individen har en drivkraft till att prestera eller utvecklas. Yttre 

motivationsfaktorer skapas utifrån där individen inte kan kontrollera, utan bara styra 

över sin egen hantering av de yttre faktorerna.  

 

2.4 Motivationsarbete 

Jag utgår ifrån Revstedt (2014) definition av begreppet motivationsarbete. Författaren 

menar att motivationsarbetet inte syftar till en yttre förändring hos brukaren utan en inre 

känslomässig förändring för att stärka brukarens livskraft. När brukaren blir motiverad 

upplevs en positiv känsla och det destruktiva beteendet kommer minska.  
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3. Tidigare forskning 
Utifrån syftet att förstå hur socialsekreterarna motiverar cannabismissbrukande unga 

vuxna individer till frivillig behandling samt hur motivationsarbetet ser ut om 

tvångsvård kan bli aktuellt, berör min tidigare forskning faktorer som jag tror påverkar 

socialsekreterarens motivationsarbete med brukaren. Någon specifik tidigare forskning 

kring socialsekreterares motiverande arbete som myndighetsutövare förekommer inte i 

någon större utsträckning, därför har jag valt forskning gällande behandlarnas 

motiverande arbete. Den tidigare forskningen berör alla sorters missbruk då 

avgränsningen till endast cannabismissbrukande individer blev för snäv och inte gav 

relevanta artiklar. Tidigare forskning belyser motiverande metoder, socialsekreterarens 

dubbla roll där stöd och kontroll över brukaren innefattas samt hur tvångsvård påverkar 

individen. En individ som är motiverad till att ta emot hjälp, lyckas i större utsträckning, 

vilket tydliggör vikten att belysa socialsekreterarens motivationsarbete. Den tidigare 

forskning som föreligger kring motivationsarbetet har tillfört ökad förståelse. 

 

Materialet som används i tidigare forskning har jag hämtat ifrån Universitetsbibliotekets 

hemsida. Jag använde sökprogrammet OneSearch för att sedan söka vidare på Academic 

search premier. För att få fram relevanta artiklar använde jag sökord som var relaterat 

till mina frågeställningar. Exempel på sökord var: motivation, motivationsarbete, 

cannabis, socialsekreterare och tvångsvård. Dessa ord söktes på både engelska och 

svenska. Jag har även tagit inspiration ifrån andra C-uppsatsers referenslistor, där jag 

hittade lämpliga artiklar och böcker att använda i min tidigare forskning.     

 

3.1 MI-metoden & motivationsarbete  
Walker et al. (2011) och Söderlund (2010)  framhåller att MI-metoden är användbar då 

ett beteende kan förändras genom samtal med individen. Samtalet är det primära i MI 

där förhoppningen är att individen skall göra vissa uttalanden för att förstå sin 

problematik och öka motivationen till förändring. MI-metoden vill framkalla förändring 

hos individen som själv skall se fördelar och nackdelar med sin problematik. MI-

metoden är användbar på individer med cannabismissbruk eftersom den motiverar samt 

ger återkoppling i förändringsprocessen. Forsberg, Ernst och Farbing (2010) skriver att 

motiverande intervjuer (MI) har visat reducera skadligt bruk av droger samt haft god 

effekt i kombination med annan behandling. MI-metoden är personcentrerad där syftet 

är att framkalla en förändring hos individen samt stärka motivationen till att förändras. 
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Metoden baserar sig på fyra principer som är: uttrycka empati, inse sitt nuvarande 

beteende som ska leda till en annan målsättning, förstärka individens självkänsla samt 

hantera individens motstånd till förändring.  

 

Gerdien, Weert-van, Gongora, Von Sternberg och De Jong (2015) beskriver att 

motivationen är en central del för att förstå förändringsprocessen hos individen. Det 

finns två typer av motivation, den ena är motivation till att förändra och den andra är 

motivation att ta emot behandling. De två motivationstyperna kan verka likna varandra, 

men motivationen till att individen skall göra en förändring tar längre tid och en större 

process än att motivera till behandling. Resultatet visade att individer som genomgick 

båda typerna av motivation blev kvar hela behandlingstiden i relation till de som endast 

fick motivation till behandling. Däremot innebar motivation till behandling en större 

möjlighet till drogfrihet än om individen endast använt sig av motivation till förändring. 

Prendergast et al. (2009) menar att individer som är motiverade till behandling har 

bättre förutsättningar till drogfrihet efter behandlingens avslut, än de som inte är 

motiverade. Omotiverade individer som var på frivillig behandling hoppade i större 

utsträckning av behandlingen innan behandlingstidens slut. Individens motivation 

påverkas av missbrukets varaktighet samt hur utpräglat missbruket är. 

 

Billinger (2005) belyser att samma motivationsmetoder kan ge olika resultat trots att 

metoden används på samma klientgrupp. Skillnaden i resultatet kan bero på 

organisationen, utbildning av personal samt resurser. Personalen som arbetade med 

individer på LVM-vård använde inte några renodlade metoder, utan varierade 

motivationsarbetet utifrån varje individ. Syftet för LVM-vården var att förändra 

brukaren från en omotiverad individ till en motiverad, där specifika metoder i arbetet 

inte var väsentliga, utan se förändringsprocessen hos individen för att öka motivationen.  

 

3.2 Socialsekreterarens dubbla uppdrag 

Skårner och Regnér (2003) förklarar att myndighetspersoner har ett dubbelt uppdrag i 

form av stöd och kontroll. Inom organisationer som missbrukande individer kommer i 

kontakt med finns ofta en kontrollaspekt som försvårar uppbyggnaden av en genuin 

relation mellan socialsekreteraren och brukaren.  
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3.2.1 Stöd 

Prendergast et al. (2009) beskriver fem olika faser som individen går igenom där det 

krävs motiverande arbete ifrån en professionell. Första fasen är förnekelsestadiet då 

individen är omedveten om sin problematik, för att övergå till andra stadiet som innebär 

att individen blir medveten om att ett problem föreligger och börjar väga för- och 

nackdelar med missbruket. Förberedelsestadiet är det tredje stadiet där individen gör en 

plan för förändring. Fjärde stadiet är handlingsstadiet där individen genomför 

förändringen. Det femte stadiet innebär att individen efter genomförd behandling av 

missbruket vidtar åtgärder för att förhindra att återfalla i missbruket, samt upprätthålla 

det nya beteendet. Genom att ha kännedom om dessa faser kan en ökad förståelse för 

individens process skapas. Nilsson (2013) menar att det ställs stora krav på individens 

egen vilja till att ta emot behandling. Socialtjänsten finns som stöd men där individen 

måste inse sin problematik och själv vilja göra en förändring för att bryta sitt missbruk. 

Andersson (2014) betonar att socialtjänsten har till uppdrag att hjälpa individen ur sitt 

missbruk. Verksamheten skall se till att individen får insatser som kan hjälpa individen 

och vara kostnadseffektiva. Cannabismissbrukande individer är en komplex grupp där 

fördjupad kunskap om drogen krävs för att hjälpa individen.  Denna grupp behöver 

fortlöpande träffa behandlare, motiveras samt en relation med inblandade professioner.   

 

Skårner och Regnér (2003) belyser socialsekreterarens roll som innefattar att ge stöd till 

brukaren. Det är viktigt att socialsekreteraren tydliggör vilka krav som ställs på 

brukaren och vilka lagar som föreligger, för att en god relation mellan parterna påverkar 

motivationsarbetet positivt. Narkotikamissbrukande individer har en mångfacetterad 

problematik. Sociala, psykologiska, kulturella och biologiska faktorer påverkar 

brukaren negativt ut ur missbruket. Drogmissbruk är relaterat till tillhörighet och 

utanförskap, där drogen syftar till att fylla ett tomrum. Avgörande för den 

cannabismissbrukande individen är dess omgivning av andra individer som påverkar 

hur processen ur missbruket utvecklas. Vidare diskuteras vikten av att relationen mellan 

socialsekreteraren och brukaren skall vara präglad av tillit, närhet och respekt. 

Behandlarna som arbetar med brukaren en längre tid, fokuserar på att bygga en 

personlig relation istället för att använda specifika metoder. Däremot är det mer 

problematiskt för socialsekreterare att bygga genuina relationer med brukaren, då 

socialsekreteraren även har en kontrollaspekt och handläggningstradition som försvårar 

uppbyggnaden av relationen. Relationen dem emellan är en integrerad del av 



  
 

- 8 - 
 

motivationsarbetet. Att brukaren skapar en relation till en viss profession är gynnsamt, 

där professionen måste arbeta mycket samt ha tålamod för att bygga en relation. 

 

3.2.2 Kontroll 
Samuelsson och Wallander (2014) skriver att den svenska narkotikabehandlingen 

innefattar moraliska, medicinska och sociala perspektiv på hur missbruksvården bör 

hanteras. Det är upp till professionen att göra en bedömning av missbrukets omfattning 

samt vilket hjälpbehov som krävs. Professionen påverkas i bedömningen av missbruket 

även av faktorer som berör individen, professionens subjektiva upplevelse samt arbetets 

kontext. En bedömning utgår även ifrån andra faktorer, där ålder, kön, socioekonomisk 

status, etnicitet, familjesituation spelar in. Professionella som arbetar med 

drogmissbrukande individer, kommer genom träning och utbildningar att göra egna 

antaganden om vad som är det bästa för individen. 

 

Urbanoski och Wild (2012) beskriver om självbestämmandeteorin som betonar vikten 

att förstå individens motivation i samband med den sociala kontroll som föreligger i 

relation till beteendeförändringen hos individen. Vissa individer är inte motiverade till 

behandling då de tvingats av familj, vänner, arbetsgivare till att söka hjälp. För individer 

som inte sökt hjälp frivilligt gäller det att professionen motiverar individen till att förstå 

sin problematik. Självbestämmandeteorin belyser att individer som söker hjälp frivilligt 

redan inser sin problematik och har ett tydligt mål med vad individen vill uppnå. Inom 

missbruksvården används social kontroll samt tvångslagar, där betydelsen av individens 

självbestämmande och motivation är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat. 

Ekendahl (2007) beskriver hur socialtjänsten i Sverige har som ansvar att motivera 

individer till att behålla drogfrihet efter avslutad behandling. Främst berör det individer 

som är ovilliga eller på andra omständigheter är oävna till att sluta använda droger. I 

likhet med Ekendahl beskriver Samuelsson och Wallander (2014) att det är kommunens 

ansvar att individen får behandling samt lång rehabilitering efter utförd behandling. 

 

3.3 Tvångsvård eller frivillig behandling 

Billquist och Skårner (2009) menar att tvångsvård kan ses utifrån två perspektiv. ”Å ena 

sidan framhålls tvångets repressiva sida i termer av kränkning, omyndighetsförklarande 

och maktutövande, å andra sidan betonas tvångets livräddande och skyddande funktion 

samt möjligheten till reflexion och eftertanke”( Billquist och Skårner 2009 s. 138). 
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Prendergast et al. (2009) belyser att vissa individer är dömda att gå i drogbehandling där 

professionen ska motivera individerna till frivillig behandling. Ett argument emot 

tvingad behandling är att individen inte är tillräckligt motiverad och inte vill ändra sitt 

beteende. Individen måste oftast nå botten, för att inse sitt behov av hjälp och den 

problematik som föreligger. Individer som är motiverade till att ta emot behandling 

lyckas i större utsträckning än de som inte är motiverade. Det är i första hand viktigt att 

motivera genom att förklara hur droganvändningen inverkar på individen samt påverkar 

beteendet och hälsan. Skårner och Regnér (2003) menar att professionella insatser krävs 

för att brukaren skall ha en chans till att bryta sitt missbrukande beteende. Flera brukare 

upplever att de inte får tillräckligt med hjälp ifrån professionen för att hantera sin 

situation, som kan leda till LVM-vård. LVM-vård är ett misslyckande för såväl 

brukaren som för samhället. Billquist och Skårner (2009) beskriver att LVM-vård är en 

speciell förutsättning där individen tvingas till behandling mot sin vilja. Syftet med 

LVM-vård är att stoppa individens destruktiva beteende och motivera till frivillig vård. 

Individer som vårdas med tvång är en process i ett långsiktigt arbete som syftar till att 

motivera individen till frivillig vård. LVM-vård skall bidra till att individen inser sin 

problematik, men emellertid ifrågasätts om LVM-vård är ett större hinder för att i 

framtiden motivera individen till frivillig behandling.   

 

3.4 Sammanfattning 
Tidigare forskning visar på viktiga aspekter att ta hänsyn till i motivationsarbetet. 

Socialsekreterarna har kontroll över brukaren, samtidigt som de skall finnas som stöd. I 

motivationsarbetet är det av vikt att socialsekreteraren lyssnar på brukaren, skapar en 

god relation, har förståelse för brukaren samt stärker individens självkänsla. Vad gäller 

tvångsvård är det väsentliga att motivera individen till frivillig behandling under tiden 

brukaren är på LVM-hemmet. Det är av betydelse att socialsekreteraren har förståelse 

för att en motiverande aspekt fungerar på en individ,  inte betyder att samma metod 

fungerar lika bra på en annan individ. Utifrån tidigare forskning kan jag förstå hur 

komplext motivationsarbetet är, därmed är det svårt att komma fram till vad som är rätt 

och fel i motivationsarbetet med brukaren.  

 
4. Teori 
Jönsson (2010) menar att valet av teori ska generera ny kunskap om det som studeras, 

men att det ibland kan vara intressant nog med att belysa problemet utifrån olika 
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synvinklar. Jag har valt mina teoretiska utgångspunkter för att förstå motivationsarbetet 

utifrån olika synvinklar samt aspekter som påverkar motivationsarbetet. Enligt min 

mening är socialsekreteraren som spindeln i nätet många gånger och har olika aspekter 

att förhålla sig till. Begreppet handlingsutrymme kan användas för att förstå hur 

socialsekreterarna kan motivera brukaren utifrån handlingsutrymmet som ges samt hur 

handlingsutrymmet påverkar motivationsarbetet. Eftersom jag vill förstå hur 

socialsekreteraren motiverar brukaren, används begreppet motivationsrelation. 

Motivationsrelationen innefattar samspelet mellan socialsekreteraren och brukaren, som 

belyser hur socialsekreteraren skall motivera brukaren och vad som är viktigt att tänka 

på. Efter genomförda intervjuer valde jag i efterhand att använda Foucaults maktteori, 

då det uppkom medvetna och omedvetna maktaspekter ifrån intervjupersonerna. Jag har 

valt att fokusera på maktrelationen samt hur makt och kunskap relateras till varandra. 

De teoretiska utgångspunkterna hjälper mig att förstå faktorer som påverkar 

socialsekreterarnas motivationsarbete, som är relevanta för mina frågeställningar. 

 

4.1 Handlingsutrymme 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att socialsekreteraren representerar 

organisationen som de befinner sig i samtidigt som socialsekreteraren skall hjälpa 

brukarna med deras problematik. Begreppet handlingsutrymme belyser ett dilemma vad 

gäller socialsekreterarens position då ramar uppifrån organisationen påverkar, samtidigt 

som socialsekreteraren möter individer i ett hjälpbehov. Socialsekreterarens uppdrag 

speglas av normativa och moraliska ställningstaganden. Handlingsutrymmet formas av 

organisationen som avgör hur stort eller litet utrymme som ges där faktorer som rutiner, 

tolkningar samt traditioner spelar in. Utformningen av handlingsutrymmet påverkas av 

socialsekreterarens individuella ställningstaganden samt hur interaktionen mellan 

socialsekreteraren och brukaren framträder. Oftast har socialsekreteraren en stor frihet i 

mötet med brukaren men där det föreligger lagar, riktlinjer och traditionen som styr 

arbetet. Socialsekreterarens erfarenhet inom yrkesutövandet påverkar 

handlingsutrymmet. Socialsekreteraren gör en bedömning av vilka brukare det är 

meningsfullt och rimligt att ”satsa på”. Handlingsutrymmet skapas i samspel mellan 

organisationen och socialsekreteraren. Gränser och ramar utformas av organisationen 

där socialsekreteraren kan påverka handlingsutrymmet. Lipsky (1980) menar att 

socialsekreteraren måste utöva makt mot brukaren utifrån de lagar som föreligger. 

Socialsekreterarnas handlingsutrymme förändras över tid där också kvalitén på 
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insatsernas utformning påverkar samt socialsekreterarnas subjektiva upplevelse om 

insatsernas relevans. Järkestig (2011) menar att handlingsutrymmet regleras genom de 

riktlinjer som påverkar professionen i bedömningen av brukarens behov. Nya 

handlingsalternativ kan uppkomma i samtal mellan socialsekreteraren och brukaren, om 

det finns möjligheter att anpassa sig efter brukarens behov. Därmed kan 

socialsekreteraren gå utanför sin handlingsfrihet för att se till brukarens bästa.  

 

Enligt min mening är det väsentligt att utgå från begreppet handlingsutrymme i relation 

till socialsekreterarnas motivationsarbete. Anledningen till valet av begreppet är att det 

kan medföra en ökad förståelse till hur socialsekreteraren motiverar individen i relation 

till kommunens riktlinjer, ekonomiska resurser samt individens behov. Utan begreppet 

handlingsutrymme hade jag troligtvis inte kunnat förstå organisationens påverkan på 

socialsekreterarnas motivationsarbete. Begreppet handlingsutrymme är användbar i 

analysen då intervjupersonerna betonar hur de motiverar brukarna utifrån vart de 

befinner sig, riktlinjernas påverkan samt vilken utbildning som föreligger. 

 

4.2 Motivationsrelation 

Revstedt (2014) belyser att relationen mellan socialsekreteraren och brukaren är 

grundläggande för motivationsarbetet. Motivationsrelationen bygger på känslomässiga 

attityder som socialsekreteraren har gentemot brukaren. Det krävs en individuell kontakt 

mellan socialsekreteraren och brukaren för att kunna arbeta motiverande. För att lyfta 

brukarens motivation krävs sex olika känsloattityder som påverkar brukarens livskraft.  

Engagemang är den viktigaste attityden som innebär att socialsekreteraren bryr sig om 

brukaren. Här visar socialsekreteraren en positiv bekräftelse till brukaren samt belyser 

att brukaren är viktig och har ett stort värde. Hopp är den känsla som socialsekreteraren 

måste förmedla för att brukaren skall känna en möjlighet till förändring, trots att 

brukaren många gånger tidigare misslyckats med att sluta missbruka. Det är av 

betydelse att socialsekreteraren har en positiv inställning till förändring och intalar 

brukaren att inget är omöjligt. Tilltro innebär att socialsekreteraren skall visa tilltro till 

brukarens egna resurser. Då ska brukaren uppleva att den är kapabel och har förmåga att 

sluta missbruka. Socialsekreteraren ger brukaren tilltro genom att exempelvis ställa krav 

på brukaren, som är kopplad till en tilltro till brukarens kapacitet. Aktning belyser 

brukarens värde som människa oberoende av de tidigare handlingar som brukaren gjort, 

där det är viktigt att skilja på individen och det begångna brottet. Förståelse innefattar 
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att socialsekreteraren skall förmedla förståelse för brukarens känslor. Socialsekreteraren 

måste sätta sig in i brukarens livsberättelser för att förstå. För att uppnå förståelse måste 

socialsekreteraren förmedla förståelsen genom brukarens synsätt. Ärlighet innebär att de 

ovanstående fem känsloattityderna är äkta och ärliga. För att fånga upp brukaren krävs 

trovärdighet ifrån socialsekreteraren. Desto mer latent motiverad brukaren är, än mer 

viktig blir motivationsrelationen parterna emellan. Socialsekreteraren måste vara ärlig 

med de ramar och lagar som föreligger, annars kan brukaren känna sig lurad.  

 

Utifrån begreppet motivationsrelation samt de sex känslomässiga faktorerna, är syftet 

att öka förståelsen för motivationsarbetet. Motivationsrelationen är ett enkelt begrepp 

som ska göra det lätt för läsaren att förstå begreppens innebörd. Motivationsrelationen 

krävs för att öka förståelsen för hur socialsekreterarna tar hänsyn till brukarens känslor 

samt om socialsekreterarna tänker på att stärka individen eller kanske ställer för höga 

krav på individen i relation till vad motivationsrelationen anser. Jag anser att detta 

begrepp bidrar till relevans då de olika attityderna som socialsekreterarna belyser i 

intervjun skapar förståelse.  

 

4.3 Foucaults maktteori 
Nilsson (2008) presenterar Foucaults maktteori utifrån olika utgångspunkter. Foucault 

var intresserad av den disciplin och kontroll som utövas inom olika kunskapsområden 

eller diskurser. Foucault belyste hur auktoritära läkare framhöll institutioner som bra för 

psykiskt sjuka individer. Detta lever kvar än idag vilket medför att det är en diskurs som 

har etablerats. Foucault menade att institutioner styrs av social exkludering och kontroll, 

som är en kunskapsproduktion av hur en institution skall styras. Hultqvist och Petersson 

(1995) menar att makten och kunskapen uppkommer dels utifrån den historisk som 

föreligger samt genom modern vetenskaplig kunskapsproduktion. Nilsson (2008) 

belyser begreppet diskurs som Foucaults betonade var en sanning som skapats utifrån 

historien. Det är av vikt att skilja på sanna och osanna diskurser för att förstå vetandets 

utveckling. Syftet var inte vad sanningarna handlade om, utan undersöka de regler som 

blev en sanning. Hultqvist och Petersson (1995) beskriver att Foucaults utgångspunkter 

kan relateras till samhället idag. Nutiden är en tidsbestämd gestalt av makt och kunskap, 

som grundas i maktens utövande i samhället samt samhällets produktion av kunskap.  
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Nilsson (2008) beskriver om Foucaults maktteori som menar att makten förknippas med 

kunskap och att de är oupplösligt förbundna till varandra. ”Det är inte möjligt att utöva 

makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt” (Nilsson 

2008 s. 84). Intresset hos Foucault handlar inte om makt- och kunskapsrelationerna 

mellan individerna utan hur makten framställs och hur det påverkar individerna i 

relationen samt vilka medel som används. Finns det en makt i en relation, finns också 

ett motstånd. Enligt Foucault finns inga maktfria relationer. Det går att förändra en 

maktrelation beroende på hur mycket makt som produceras i mötet mellan individerna. 

Makten kan förekomma hos en organisation, där maktutövandet påverkar relationen. 

Foucault betonar vikten av att vara medveten om vilken effekt en kunskap kan utmynna. 

Townley (1993) beskriver att makten är relationell vilket innebär att makten blir 

påtaglig när den utövas. Makten behöver inte vara negativ, men individer som tar hjälp 

av socialtjänsten förlorar sin makt och identitet. Relevansen är inte om sanningen är 

objektiv eller subjektiv, utan att ha förståelse för individen som är i maktunderläge.  

 

Foucaults maktteori valdes efter att intervjuerna genomförts, då socialsekreterarna 

uttalade sin makt i relation till brukaren. Valet av Foucaults teori gjordes eftersom han 

betonar relationen mellan makt och kunskap, som var frekvent förekomande i relation 

till tvångsvården. Jag upplevde att socialsekreterarna under intervjun ibland inte tog 

ställning till sin maktposition, vilket är en viktig aspekt att klargöra när det gäller 

tvångvård. Foucaults maktteori kan i denna studie öka förståelsen för den makt som 

förekommer i motivationen samt maktens påverkan. Trots att jag endast har lite kunskap 

om Foucaults teori, är den relevant i analysen då det inte krävs en större förståelse kring 

teorin för att kunna tolka detta material. Det är intressant att genom förståelse för 

historiska diskurser, tolka det i jämförelse med socialsekreterarnas subjektiva åsikter.  

 

5. Metod 

5.1  Vetenskapsteoretisk ansats  
Syfte med studien är att förstå hur socialsekreterare motiverar cannabismissbrukande 

unga vuxna till att ta emot frivillig behandling i relation till den tvångslag som 

föreligger. Jönsson (2010) menar att det krävs en vetenskapsteoretisk ansats för att 

förstå problemet samt för att öka kunskapen. Utifrån syftet med uppsatsen valde jag att 

utgå ifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Thomassen (2007) skriver att en 

hermeneutisk ansats har sin utgångspunkt i att förstå och tolka. Förståelsen handlar om 
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att leva sig in i en annan individs situation. Den inre förståelsen betonar viken av att 

förstå individens upplevda erfarenhet. Hermeneutiken innefattar även begreppet 

tolkningar som betonar vikten av att förstå helheten. Tolkningsprocessens syfte är skapa 

en förståelse kring delarnas påverkan på helheten. Sjöström (1994) beskriver att den 

hermeneutiska forskningen handlar om att förstå enskilda handlingar som en helhet i 

relation till miljön runt omkring, att genom kunskap förstå hur individer förhåller sig till 

varandra. Vid analysen av materialet ska forskaren göra tolkningar. Den hermeneutiska 

cirkeln innebär att ett ord förstås genom att sättas i en sats, där satsen får mening i 

relation till det valda ordet. Satsen ger mening åt stycket som fördjupar förståelsen.   

 

Användningen av en hermeneutisk ansats som utgångspunkt i studien har lett till en 

ökad förståelse kring socialarbetarnas motiverande arbete. Å ena sidan en förståelse för 

hur motivationsarbetet ser ut samt hur socialarbetaren resonerar kring skillnader vad 

gäller tvång och frivillighet. Genom att använda en tolkningsprocess kunde jag förstå 

hur socialsekreterarna resonerade kring viktiga delar i motivationen, för att se 

sambandet mellan delarna och därmed förstå helheten. Enligt min mening var det 

intressant att försöka förstå vad socialsekreteraren menade, där jag som forskare sedan 

tolkade intervjuerna. En intressant tolkning var att socialsekreterarna ansåg att de hade 

ett stort handlingsutrymme, men min tolkning var att organisationen påverkade 

socialsekreterarnas handlingsutrymme mer än vad de var medvetna om. Dock kan mina 

tolkningar av ett fenomen vara motsatsen till en annans forskares tolkningar, vilket 

påverkar materialets sanning om verkligheten. Tolkningarna gjorde att jag valde ut 

specifika citat som jag ansåg vara relevanta, som påverkar analysen i stor utsträckning.  

 

5.2 Kvalitativ metod 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att användning av en kvalitativ metod kan bidra 

till nyanser samt fånga värderingar som sätts i ett sammanhang. Kvalitativa metoder 

ökar förutsättningarna till förståelse för fenomenet som studeras. Mitt val att använda en 

kvalitativ metod var för att öka förståelsen för socialsekreterarnas motivationsarbete. Ett 

antagande var att en kvantitativ metod inte varit lämplig då Starrin (1994) menar att en 

kvantitativ metod belyser objektiv data och inte har något intresse av den subjektiva 

upplevelsen. Bloor (2011) påpekar negativa effekter som kan uppstå vid användandet av 

kvalitativ metod. Om forskaren som utför studien inte har tillräckligt med kunskap om 

problemet som studeras, kan resultatet inte leda till förbättring. Trots att viljan till att 
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förändra något är stor, leder inte studiens resultat till att en förändring sker och att den 

som utför intervjun är begränsad i uttalandet av resultatet. Dalen (2014) belyser att 

syftet med en kvalitativ forskning är att nå insikt kring fenomen som innefattar 

personers egen uppfattning om deras sociala verklighet. Studien syftar till att öka 

förståelsen kring motivationsarbetet, där av valet att använda en kvalitativ metod 

eftersom förståelsen är i fokus. Användandet av en kvalitativ metod har varit relevant då 

socialsekreterarnas subjektiva upplevelse av motivationsarbetet framkommit. Det har 

ökat min förståelse för hur socialsekreterarnas motivationsarbete med brukaren.  

 

5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Utifrån studiens frågeställningar har jag valt att använda intervjuer. Ett övervägande 

gjordes att använda observationer då jag velat studera mötet mellan socialsekreteraren 

och brukaren. Eftersom att det i denna studie inte var etiskt försvarbart att brukare 

deltar, valde jag att intervjua socialsekreterare istället. Jag anser att min studie har en 

svaghet då det endast är socialsekreterarnas upplevelse om vad som motiverar brukaren, 

där brukarens egen upplevelse saknas. Därför kan jag endast dra slutsatser om vad som 

är viktigt i motivationsarbetet utifrån socialsekreterarnas syn. Bryman (2008) beskriver 

att semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har specifika teman som 

intervjupersonen skall besvara utifrån sin egen upplevelse. Intervjuprocessen är flexibel 

vilket innebär att frågorna inte behöver ställas på samma sätt vid samtliga intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer belyser vikten att gå in på djupet för att intervjupersonens 

livsberättelse ska framträda. Vid genomförandet av intervjuerna var jag flexibel i mitt 

agerande. Socialsekreterarnas livsberättelser samt erfarenheter kring motivationsarbetet 

tydligt framkom genom denna intervjuform.  

 

Alvehus (2013) menar att en semistrukturerad intervju innebär att den som intervjuar är 

aktiv med att ställa följdfrågor då intervjupersonernas svar styr samtalets utformning.  

Alla mina intervjuer formades olika beroende på vad intervjupersonen valde att prata 

vidare om. Efter första genomförda intervjun uppkom flertalet följdfrågor som blev 

relevanta till studien, som jag även tänkte ställa till de andra intervjupersonerna, om rätt 

tillfälle gavs. Jag funderade på att ändra mina intervjufrågor efter första intervjun, men 

gjorde ett medvetet val att inte göra det. Anledningen var att jag antog att frågorna 

oundvikligen skulle bli mer ledande, vilket jag inte ville eftersom intervjupersonens 

egna subjektiva upplevelse skulle framträda. En positiv aspekt med denna studie var att 



  
 

- 16 - 
 

jag kunde ställa många följdfrågor eftersom min förkunskap om ämnet var relativ god. 

En brist med öppna frågor var att intervjupersonerna även berörde andra droger och 

andra åldersgrupper. Hade jag använt en annan intervjuform hade jag kunnat styra 

samtalet mer och då avgränsa mig till den relevanta gruppen lättare. Vid genomförandet 

av intervjuerna upplevde jag ibland att följdfrågorna blev ledande, vilket påverkat mitt 

resultat. Jag ställde följdfrågor utan att tänka på vilket sätt jag ställde frågan. Det kan 

påverkat intervjun negativt då intervjupersonerna blev begränsade i sina svar. 

 

Trost (2005) betonar vikten av att den som intervjuar kan känna empati och sätta sig in i 

samt förstå intervjupersonens föreställningar. Platsen där intervjun genomförs skall vara 

ostörd och den som blir intervjuad skall känna sig trygg i miljön. Det finns för- och 

nackdelar med att intervjuer sker på intervjupersonens kontor, där det kan vara relevant 

är att låta intervjupersonen bestämma platsen där intervjun skall genomföras. Genom att 

göra ett fåtal intervjuer blir det insamlade materialet lätthanterlig och det går att se 

viktiga skillnader mellan intervjumaterialet. Innan jag genomförde intervjuerna 

tillfrågades varje socialsekreterare om de hade önskemål om platsen där intervjun skulle 

ske. Tidsbegränsningen av studien gjorde det lämpligt att utförandet av intervjuerna 

skedde på socialsekreterarnas kontor. Delvis för att socialsekreterarna själva ville det, 

min egen tidsbrist samt att intervjupersonerna skulle känna sig trygga under intervjun. 

Eftersom jag upplevde en empatisk känsla för den relevanta brukargruppen, kunde jag 

sätta mig in i socialsekreterarens förklaringar. Eftersom jag endast genomförde fem 

intervjuer kunde jag vid analysen se likheter och skillnader emellan socialsekreterana.  

 

5.4 Urval  

Först var min tanke att intervjua socialsekreterare från min verksamhetsförlagda praktik, 

men jag insåg ganska snabbt vilka konsekvenser det kunde bli, då jag antagligen inte 

kritiskt skulle kunna granska intervjuerna. Jag började istället söka efter 

socialsekreterare som arbetade med missbruk i angränsande kommuner och hade som 

krav att socialsekreteraren skulle jobbat minst ett år med denna grupp individer. En av 

intervjupersonerna hade jag haft kontakt med sedan tidigare, men jag valde ändå att 

intervjua denna person då jag ansåg att det inte skulle påverka resultatet. Problematiken 

var att jag omedvetet inte ställde lika många följdfrågor till den person jag haft kontakt 

med i relation till de jag inte träffat tidigare.  
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Utifrån hur min urvalsprocess utmynnade anses att jag använt ett strategiskt urval. 

Alvehus (2013) menar att ett strategiskt urval innebär att forskaren väljer ut relevanta 

intervjupersoner utifrån syftet med studien. Genom ett strategiskt urval kunde jag på 

förhand välja ut deltagare utifrån vad jag antog var relevanta intervjupersoner för att få 

fram väsentligt material. Valet av att använda intervjupersoner från fem olika 

kommuner var inget jag strävade efter, men jag gjorde sedan ett medvetet val eftersom 

det inte fanns tillräckligt med intervjupersoner inom en kommun. Valet av att använda 

intervjupersoner ifrån olika kommuner uppskattar jag i efterhand då skillnader mellan 

kommunernas motivationsarbete uppkom. Jag tror inte att dessa skillnader skulle varit 

lika tydliga om intervjuerna genomförts i samma kommun.  

 

Bryman (2008) belyser problematiken med kvalitativ forskning att avgöra hur många 

intervjupersoner som skall medverka för att få fram teoretisk mättnad. Min studie består 

endast av fem intervjuer då det inte fanns tidsutrymme för fler intervjuer, som troligtvis 

gör att studien inte uppnår teoretisk mättnad. Min upplevelse är att det finns en bredd i 

materialet där såväl likheter som skillnader uppkom i motivationsarbetet, vilket gör det 

lämpligt att endast använda fem intervjupersoner. Becker (2008) belyser att urvalet av 

vilka som skall delta i studien skall representera hela gruppen. Det blir en brist i mitt 

arbete då socialsekreterarna arbetar varierande i olika kommuner. Frågeställningen 

kring socialsekreterarens motivationsarbete är förhållandevis bred då det förekom 

många motiverande arbetssätt. Hade jag valt att exempelvis endast inrikta mig på MI-

metoden, hade min studie varit mer inriktad och troligtvis gett ett mer specifikt resultat. 

 

Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer vill uppnå variation hos deltagarna som 

ingår i intervjun där exempelvis variation i kön och ålder bör eftersträvas. Mina 

intervjupersoner består av tre kvinnor och två män. Jag upplevde dock inga större 

skillnader mellan de manliga och kvinnliga intervjupersonerna. Variationen som 

förekommer i studien är att intervjupersonerna arbetade i fem olika kommuner. Hade 

intervjupersonerna jobbat i samma kommun hade risken varit att svaren hade blivit 

ensidiga och därmed troligtvis mindre variation i intervjun.  

 

5.5 Etiska överväganden 

Nyttan med denna studie är att öka förståelsen för socialsekreterares motivationsarbete 

med unga vuxna cannabismissbrukande individer, i relation till den tvångslagstiftning 
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som föreligger. Lagen (2003:460) om etikprövning beskriver i 1§ att syftet är att skydda 

människovärdet samt den enskilda individen. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att 

forskningsetiken berör hur deltagarna i forskningen behandlas och skyddas. 

Vetenskapsrådet (2012) belyser fyra krav som forskningen ska innefatta för att uppnå 

individskyddskravet. Informationskravet betonar att forskaren skall informera 

deltagaren om syftet med studien samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren måste lämna samtycke att delta i studien. Konfidentialitetskravet 

belyser vikten av att känsliga uppgifter, som personuppgifter skall förvärvas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan tillgå dem. Nyttjandekravet förtydligar att inhämtade 

uppgifter endast får användas till den aktuella forskningen.  

 

Utifrån de fyra ovanstående individskyddskraven har varje intervjuperson fått ett 

informationsbrev, minst en vecka innan intervjun genomfördes. Informationsbrevet 

innehåller syftet med studien, hur intervjun går till, vilka krav jag som student har samt 

hur jag behandlar intervjumaterialet (se bilaga 1). I samband med informationsbrevet, 

skickades även intervjufrågorna ut (se bilaga 2). Jag valde att skicka intervjufrågorna i 

förväg för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga under intervjun samt kunna 

förbereda sig så bra som möjligt. Intervjupersonerna deltar frivilligt och fick även skiva 

under ett samtyckesbrev som innefattar att deltagandet är frivilligt samt om deltagaren 

inte vill medverka längre (se bilaga 3). Hanteringen av känsliga personuppgifter har jag 

tagit hänsyn till då varken socialsekreterarens namn eller kommunen står med i denna 

slutliga produkt. Jag har valt att hänvisa citaten i analysen till intervjuperson 1, 2, 3, 4 

och 5. Detta för att inte kunna röja socialsekreterarens namn eller inom vilken kommun 

de arbetar. Transkriberingen av intervjumaterialet har genomförts i mitt hem där ingen 

obehörig kunde lyssna på det inspelade materialet. För att följa nyttjandekravet kommer 

jag att efter ett godkänt resultat av min studie att radera inspelningsmaterialet. 

Vetenskapsrådet (2011) belyser vikten att redogöra för nyttan med forskningen samt för 

vem forskningen är betydande. Min studie är viktigt för att öka förståelsen för hur 

socialsekreteraren motiverar unga vuxna i ett cannabismissbruk, vilket står i 

informationsbrevet. Studiens resultat kan belysa skillnader i motivationsarbetet när det 

kunde bli aktuellt med tvångsvård eller hur motivationen till frivillig behandling ser ut. 

5.6 Förförståelse 

Dalen (2014) menar att förförståelsen är de åsikter och uppfattningar varje person har på 

förhand kring det fenomen som studeras. Hur forskaren tolkar det insamlade materialet 
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speglas av personens förförståelse. Vikten är att försöka bortse från förförståelsen som 

varje forskare har och istället sätta sig in i intervjupersonernas berättelser och 

upplevelser. Under min verksamhetsförlagda utbildning upplevde jag en stark empati 

för unga cannabismissbrukande individer. Det är den största anledningen till varför jag 

valde att intressera mig för hur socialsekreterare motiverar denna grupp individer. Det 

finns därför en förförståelse inom detta område, där min nyfikenhet har gjort att jag vill 

utveckla min kunskap. Förförståelsen blev en drivkraft till att fortsätta skriva på studien 

då min nyfikenhet och mitt brinnande intresse för motivationsarbetet aldrig försvann 

under skrivandets gång. Enligt mig går det inte att välja ett visst område utan att ha 

någon bakomliggande kunskap och därför är det näst intill omöjligt att inte ha någon 

förförståelse. Negativa aspekter med förförståelsen är att jag tog vissa saker för givet. 

Exempelvis valde jag att söka efter tidigare forskning kring MI-metoden utan att jag 

tidigare läst att det är en metod som används bland socialsekreterare, vilket senare 

framkom. Valet av tidigare forskning har även styrts utefter min förförståelse av hur 

socialtjänsten på min praktikplats arbetade. Förförståelsen har varit betydelsefull då jag 

i stort sätt förstod allt som intervjupersonerna diskuterade i sina intervjuer, vilket 

medförde att följdfrågornas utformning blev bra.  

 

5.7 Abduktion 
Fejes och Thornberg (2016) förklarar att inom forskningsprocessen och helheten i 

analysarbetet används ansatser för att resonera kring materialet i slutdiskussionen. 

Abduktion innebär att de slutsatser som framkommer i studien alltid är provisoriska för 

att kunna förändra delar i materialet, som ska öka förståelsen samt kunna tolka resultatet 

annorlunda. Genom att använda begreppet abduktion som ansats, kan materialet 

förändras under tiden, då en på förhand vald teori inte är relevant efter genomförd 

intervju kan anpassas efter det insamlade materialet. Alvehus (2013) beskriver 

abduktion som en växling mellan teoretisk och empirisk reflektion, där materialet utgår 

från teorin för att sedan övergå till empirin igen, för att se andra aspekter i materialet.  

 

Till en början tänkte jag använda mig av induktion som Blom, Morén och Nygren 

(2013) förklarar, som innebär att datamaterialet studeras utifrån en öppenhet, alltså inte 

med någon på förhand vald teori. Däremot valde jag att inte använda en induktiv ansats 

då jag inte hade tid att i efterhand välja teorier. Jag valde maktteorin i efterhand då jag 

ansåg att Foucaults maktteori var relevant för att förstå materialet. Valet av abduktion 
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har varit en fördel då jag kunnat förändra materialet efter vilken relevans det har haft för 

studien. En nackdel kan vara att arbetet utformades utefter vad intervjupersonerna 

belyste i intervjun. Intervjuerna påverkade studiens inriktning, vilket har gjort att teorin 

och tidigare forskning är närliggande intervjun. Detta kan vara negativt då aspekter 

utanför ramarna saknas, vilket säkerligen skulle ge och tillföra andra inslag i resultatet.  

 

5.8 Reliabilitet & validitet  
Alvehus (2013) menar att validitet betonar hur vi undersöker något, hur vi mäter 

materialet i studien. Dalen (2014) menar att förekomsten av validitetsproblem i 

intervjustudier inte är ovanligt. Validitetsbedömningar görs under studiens gång. Det 

behövs göras en förklaring kring vilken anknytning forskaren har till fenomenet sedan 

tidigare. Vikten av att tydliggöra forskarrollen är för att bemöta kritik kring de 

subjektiva tolkningar som framkommer. Validitet i datamaterialet nås genom relevanta 

intervjufrågor för studien och att intervjupersonerna kan ge innehållsrika svar (se bilaga 

2). Vad gäller forskarens tolkningsvaliditet av materialet är det viktigt att 

intervjupersonerna gett valida svar. Hur forskaren tolkar svaren beror på vilka glasögon 

forskaren bär. För att bedöma validiteten i analysen av materialet måste forskaren 

tydliggöra analytiska begrepp och teorier för att sedan diskutera användningen av 

begreppen och teorierna i slutdiskussionen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det 

sker en tolkning av de vardagliga begrepp som används för att producera kunskap i 

intervjuerna. Alvehus (2013) belyser begreppet reliabilitet som betonar att forskningen 

ska vara upprepningsbart. Om samma undersökning genomför om några år ska samma 

resultat visats. Merriam (1994) menar att reliabiliteten är problematisk då individens 

beteende är föränderligt. Reliabiliteten är svår att tillämpa inom kvalitativ forskning då 

ett olikt resultat mellan två liknande studier inte tyder på att ena studien är otillförlitlig.  

 

Merriam (1994) menar att validitet och reliabilitet handlar som forskare om att vara 

uppmärksam på hur begreppen i texten används samt hur det insamlade materialet är 

analyserat och tolkat. Utifrån mitt forskningsområde kan reliabiliteten påverkas av tid 

och rum med tanke på förändring av lagstiftning och ny evidensbaserad forskning. 

Eftersom att varje individ utvecklas med tiden och skapar fler erfarenheter, tror jag inte 

att intervjupersonerna skulle gett liknande svar om intervjun genomfördes igen om två 

år. Validiteten i studien påverkas av vem jag som forskare är och hur jag tolkar 

materialet. Jag har förklarat de olika begreppen i min studie för att göra den förståelig 
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för läsaren samt vilken betydelse begreppen har för studien. Studien är formad utifrån 

hur jag tolkar och förstår materialet, vilket gör att resultatet speglas av vem jag är.  

 

5.9 Metoddiskussion 

Studiens kvalitativa utgångspunkt har varit lämplig då denna studie handlar om 

förståelse utifrån socialsekreterans egna upplevelse och erfarenheter. Min första 

frågeställning om socialsekreterarnas motivationsarbete, upplevde jag efter genomförda 

intervjuer som något bred. Däremot valde jag inte att ändra mina frågeställningar då jag 

ansåg att frågställningarna kunde leda till en ökad förståelse kring motivationsarbetets 

komplexitet. Efter genomförda intervjuer insåg jag att den andra frågeställningen om 

motivationsarbetet i relation till den tvångslag som föreligger, inte var lika användbar 

som jag på förhand trott. Ingen av socialsekreterarna hade placerat en renodlad 

cannabismissbrukare på LVM-hem. Detta påverkade inte resultatet negativt enligt mig, 

då jag fick fundera kring skillnader i motivationsarbetet. En öppen LVM-utredning 

kunde användas som en motivationsintervention, vilket jag inte visste. Denna nya 

kunskap blev en bidragande faktor till att studien framkommit med något nytt som inte 

tidigare forskning beskriver. Jag är väl medveten om att jag varken i min analys eller 

slutdiskussion belyser cannabismissbruket hos de unga vuxna i någon stor omfattning, 

utan denna avgränsning föreligger genom hela arbetet, då jag valt att sätta 

motivationsarbetet i fokus.  

 

5.10 Analysmetod  
Fejes och Thornberg (2016) beskriver att syftet med en kvalitativ analys är att skapa 

mening utifrån en stor mängd data. Det är av vikt att välja relevanta delar ur materialet 

för att beskriva ett fenomen i detalj. Analysen kan syfta till att jämföra materialet för att 

se likheter och skillnader. För att analysera sociala fenomen finns en inriktning som 

fokuserar på subjektiva erfarenheter där syftet är att belysa upplevelser, uppfattningar 

och föreställningar. Författarna belyser Kvales fem huvudmetoder. Koncentrering 

innebär att omformulera den stora textmassan till färre antal ord. Kategorisering betonar 

att koda materialet i kategorier och därigenom se skillnader och likheter mellan de olika 

intervjutexterna. Begreppet berättelser innebär att datamaterialet organiseras 

sammanhängande tidsenligt utifrån de berättelser som intervjupersonerna framför. 

Tolkning utgår ifrån att forskaren gräver djupare i materialet för att förstå det 

bakomliggande i texten. Modellering innebär att med hjälp av teorier förstå begrepp och 
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analysera. När jag hade transkriberat alla intervjuer började jag att markera viktiga citat 

ifrån texten. Jag kategoriserade genom att titta på likheter och skillnader bland 

socialsekreterarnas subjektiva åsikter. Det var relativt enkelt att kategorisera då 

socialsekreterarna arbetade inom samma område vilket gjorde det enkelt att se tydliga 

skillnader och likheter, då de använde liknande begrepp. Vid tolkningen av materialet 

hade jag stor hjälp av mina valda teoretiska begrepp för att förstå om det förekom andra 

bakomliggande faktorer som påverkade socialsekreterarnas motiverande arbete. De fem 

huvudmetoderna har alla använts i mer eller mindre omfattning, vilket har påverkat att 

jag lagt ner mer tid på vissa delar i än andra.  

 

För att förstå mitt insamlade intervjumaterial har jag valt att använda mig av begreppet 

dekonstruktion. Kvale & Brinkmann (2014) menar att begreppet dekonstruktion är en 

kombination av begreppen destruktion och konstruktion. Dekonstruktionen handlar om 

att förstå en text genom att bryta ner den för att skapa ny förståelse vid hopsättningen av 

den nya texten. Dekonstruktionen gör det möjligt för textens hierarkier och innehåll att 

träda fram. Genom att fokusera på specifika uttryck i texten, kan en ökad förståelse för 

innebörden av orden leda till djupare förståelse för begreppen. Jag använde mig av 

dekonstruktionen för att förstå den maktaspekt som föreligger samt förstå 

handlingsutrymmet. Motivationsarbetet betonar inte bara socialsekreterarens arbete, 

utan förhållningsättet till brukaren, vilket socialsekreterarna belyste var viktigt. 

 

6. Resultat & analys 
Jag har i min analys valt underrubriker för att förstå motivationsarbetet samt för att i 

slutdiskussionen kunna dra slutsatser. Motivationsarbetet är varken svart eller vitt, utan 

jag försöker i analysen förstå och förklara de resultat som framkommit i denna studie.   

 

6.1 MI- motiverande intervju 
Alla socialsekreterare påtalade att deras kommuner valt att vidareutbilda personalen i 

MI-metoden. Forsberg et. al (2011) menar att MI är bra på personer i ett drogmissbruk. 

MI är en personcentread metod för att framkalla ambivalens kring en förändring samt 

stärka individens motivation för att lyckas. Det är ett strukturerat förhållningssätt som 

berör beteende, samtal och förändring. 
”Asså ett MI är ju egentligen för att hjälpa en person till en förändringsprocess. Och ett 

motiverande samtal eller förhållningssätt är ju att bekräfta klienten, att den skall bli sedd 
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och accepterad, respekterad för den som den är. Och lyssna på, det leder till 

förhoppningsvis en förändring. ” (intervjuperson 2) 

Socialsekreterarna menade att MI-metoden är en bra grund att stå på och att delar ur MI 

används i mötet med brukaren. Däremot använde inte någon socialsekreterare renodlad 

MI, utan valde att motivera varje brukare utifrån hur dennes situation såg ut. Tolkningen 

var att socialsekreterarna begagnade sin erfarenhet för att därigenom utgå från varje 

brukares situation. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver utifrån 

begreppet handlingsutrymme att varje profession har en kunskap och erfarenhet som 

påverkar på hur professionen agerar. Deras förhållningsätt var därför varierande där 

användningen av MI-metoden skiftade utifrån dess lämplighet i stunden. Forsberg et al. 

(2010) betonar att MI är personcentread där fokus handlar om att öka individens 

motivation. Likväl Walker (2011) som Forsberg et al. (2010) påpekar vikten av att ge 

brukaren feedback som en viktig del i motivationsprocessen.  

 

Socialsekreterarna ansåg att MI-metoden utgår ifrån att individen ska se positiva samt 

negativa aspekter med att sluta missbruka. Dessa positiva och negativa aspekter skulle 

individen själv räkna upp och framföra utifrån sina egna åsikter. Flera intervjupersoner 

menade att detta var motiverande då brukaren oftast räknade upp fler positiva fördelar 

med att sluta missbruka än negativa. 
”Oftast brukar det bli plus på fördelarna men då syns det ganska klart för klienten och då är 

det klienten själv som ska uttrycka själv vilka fördelar det är och vilka nackdelar det är, så 

att man inte lägger orden direkt i munnen på klienten.” (Intervjuperson 2). 

Söderlund (2010) menar att MI är till för att brukaren själv skall komma till insikt med 

sin problematik och vilka mål individen vill uppnå. Brukaren måste göra sina egna 

beslut utan påtryckningar från andra aktörer. Intervjupersonerna menade att de måste 

hålla sig tillbaka och inte lägga orden i munnen på brukaren, även om socialsekreteraren 

själv hade en optimal lösning för att brukaren att lyckas. Urbanoski och Wild (2012) 

belyser att brukaren måste reflektera över negativa upplevelser av missbruket för att 

socialsekreteraren skall kunna motivera brukaren till att sluta missbruka.  

 

Socialsekreterarna klarlade vikten av att möta brukaren där den befinner sig. 

Bemötandet var väsentligt i MI, där gott bemötande ska leda till lämpliga insatser för 

varje brukare.  
”Den har man ju i botten sen tycker jag att MI egentligen är så som man har jobbat tidigare 

också, men det har inte funnits namn på det då. Men det handlar ju väldigt mycket om 

bemötande. Har man ett gott bemötande så jobbar man oftast med MI.” (Intervjuperson 3) 
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Eftersom alla intervjupersoner hade MI i grunden, var också deras syn hur motivationen 

med en individ skulle genomföras liknande varandras i flera avseenden. Bemötandet var 

en betydelsefull del där socialsekreterarna med hjälp av sitt handlingsutrymme själva 

kunde bestämma utformningen i bemötandet. Alla intervjupersoner menade att de hade 

ett stort handlingsutrymme att själva välja hur de motiverade individen. Detta då 

riktlinjerna inom kommunerna inte påtalade hur motivationsarbetet skulle genomföras. 

Trots att alla påstod sig ha ett stort handlingsutrymme valde socialsekreterarna att 

använda vissa delar ifrån MI-metoden, som organisationerna utbildat sin personal i. 

Järkestig (2011) menar att socialsekreterarna har ett visst handlingsutrymme och en viss 

handlingsfrihet till att bemöta brukaren. Nya handlingsalternativ som är utanför 

handlingsutrymmet skapas om socialsekreteraren endast utgår ifrån brukarens behov. 

Min tolkning är att socialsekreterarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme men 

att organisationen formar personalen genom att exempel utbilda den i MI. Det innebär 

enligt mig att handlingsutrymmet även påverkar motivationsarbetet då organisationen 

kan välja att begränsa handlingsutrymmet, för att socialsekreteraren skall använda MI. 

 

Två av intervjupersonerna hade handledning med inriktning på MI-metoden. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar att varje socialsekreterare handlar utifrån det 

utrymme som organisationen ger. Oftast försöker socialsekreteraren förhålla sig till 

såväl organisationen som till brukarens intresse för att undvika konflikter.  
”Vi har även en MI-inriktad handledning så man har satsat lite grann på det för att det är ju 

ändå första, asså handläggare är ju den första kontakten och det är ju där på något sätt som 

man behöver möta människor och behöver veta lite grann vilket förhållningssätt man skall 

ha.” (Intervjuperson 4) 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att begreppet handlingsutrymme 

innefattar hur socialsekreteraren förhåller sig till organisationens riktlinjer samt hur de 

förhåller sig till varje brukare som är i hjälpbehov. Det finns en viss variation inom 

socialt arbete beroende på tid och rum som påverkar socialsekreterarnas 

handlingsmönster utifrån ny kunskap. Hultqvist och Petersson (1995) förtydligar 

resonemanget om hur ny kunskap bidrar till en ny sanning. Enligt Foucault är den 

historiska kunskapen till grund, där en diskurs kan öka makten hos en ny 

evidensbaserad kunskap. Detta kan tolkas utifrån att MI-metoden idag är den mest 

användbara evidensbaserade metod och den metod som har stört relevans inom socialt 

arbete och därmed har MI-metoden maktstatus.   
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MI-metoden var alla socialsekreterare vidareutbildade inom, vilket gjorde att de 

påpekade vikten av bemötande, att få individen att se positiva respektive negativa 

aspekter med att sluta missbruka samt fokusera på förändringen. Socialsekreterarna 

menade att de har ett sort handlingsutrymme för att motivera individen som de själva 

ville, men där de använder sig av MI-metoden som grund i motivationsarbetet.   

 

6.2 Skillnader i motivationsarbetet om brukaren är motiverad eller inte 
Alla intervjupersoner var eniga om att det var stora skillnader att träffa en individ som 

var motiverad i relation till en omotiverad individ. Hos individer som var motiverade, 

försökte socialsekreteraren att upprätthålla motivationen för att sedan sätta in en lämplig 

insats. Fyra av fem intervjupersoner belyste att motivationen är en färskvara.  
”Dom som kommer frivilligt har ju en motivation och då brukar jag försöka att vara väldigt 

väldigt snabb när någon kommer för motivation är en färskvara. När en sådan individ 

kommer och säger att den vill ha hjälp så har jag gjort placeringar på behandlingshem redan 

samma vecka. Det kan ha varit 3-4 dagar liksom sen har man en placering klar och de 

befinner sig på avgiftning. Jag vet att två veckor senare då är de inte motiverade längre.” 

(Intervjuperson 3) 

Revstedt (2014) beskriver utifrån motivationsrelationen om begreppet förståelse. 

Förståelsen betonat att socialsekreteraren kan visa förståelse för vad brukaren känner. I 

motivationsrelationen är det av vikt att socialsekreteraren kan sätta sig in i brukarens 

känslor eftersom brukaren är experten och vet vad han eller hon känner. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar att socialsekreterarens erfarenhet och kunskap 

påverkar vilka handlingar som socialsekreteraren anser är rimliga och meningsfulla. 

Socialsekreteraren integreras med brukarna som befinner sig i olika livssituationer. 

Interaktionen påverkar såväl brukarens självuppfattning som uppfattningen av det 

sociala sammanhanget. Min tolkning utifrån de teoretiska begreppen är att 

socialsekreteraren kan använda sin kunskap för att snabbt sätta in en insats innan 

motivationen försvinner, även om riktlinjerna i kommunen förespråkar längre 

utredningstid. Socialsekreterarnas erfarenhet av motivationsarbetet spelar roll då de med 

hjälp av sin makt kan påverka brukarens framtid. 

 

Socialsekreterarna menade att en individ oftast var omotiverad när den kommit till  

socialtjänsten på grund av en orosanmälan. Individen hade oftast ingen insikt om sin 

problematik. Socialsekreterarna behövde i större utsträckning fånga upp individen och 

fokusera på bakomliggande faktorer till missbruket, samt belysa missbruksanvändandet. 
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”Om nån sätter handen i ryggen och försöker knuffa så är det normala att trycka ryggen 

tillbaka, annars trillar man eller det går liksom för fort fram. Så det handlar, till en början 

brukar det handla om att prata om dom personerna som har tvingat en att komma hit då mer 

eller mindre.” (Intervjuperson 3) 

Revstedt (2014) belyser begreppet tilltro för att skapa en god motivationsrelation. Att ge 

en individ tilltro är svårt då individen blivit tvingad att söka sig till socialtjänsten. 

Brukaren har då redan en känsla av att inte ha en egen duglighet. Brukaren blir negativt 

bekräftad om det ställs för höga krav som inte kan uppnås. Trots att brukaren saknar 

resurser krävs det att någon visar tilltro till att individen kan lyckas. Pendergast et al. 

(2009) menar i sin tidigare forskning att det är av vikt att professionen har förståelse för 

de olika faser som brukaren går igenom. Det handlar om att motivera en individ från 

första fasen där den inte inser sin problematik, till sista fasen som är att individen skall 

ta emot behandling. Nilsson (2008) menar utifrån Foucaults maktteori att finns det en 

makt i relationen förekommer också motstånd, som gör att maktfria relationer inte 

existerar. Urbanoski och Wild (2012) talar i sin forskning om självbestämmandeteorin. 

Brukaren påverkas av den yttre motivationen där individen har upplevt sig tvingad till 

att söka hjälp utifrån krav från exempelvis anhöriga. Vikten med självbestämmande 

teorin är att brukaren själv är motiverad till att sluta samt kan sätta upp egna mål.  

 

Socialsekreterarna var eniga om att det förekom stora skillnader i motivationsarbetet 

beroende på om brukaren var motiverad eller omotiverad till att sluta missbruka. En 

intressant aspekt med detta var att socialsekreterarna inte träffade en omotiverad individ 

fler gånger än en motiverad, vilket jag på förhand trodde. Socialsekreterarna menade att 

de arbetar så långt som möjligt med frivilliga insatser, och kan därför inte tvinga en 

individ till motiverande samtal. Det är av vikt att visa förståelse och tilltro till brukaren 

för att motivationsarbetet skall kunna påbörjas.  

 

6.3 Faktorer som påverkar motivationen 

Intervjupersonerna hade delade meningar kring skillnaderna mellan att motivera en  

etablerad missbrukare och en missbrukare som inte missbrukat cannabis lika lång tid. 

De flesta socialsekreterarna menade att det är lättare att motivera en individ till att sluta 

då individen har ett fungerande liv med arbete, familj och icke missbrukande vänner.  

”Det är nog lättare att få människan att gå framåt för den har ju ändå ett, om man får kalla 

det så för ett vanligt socialt liv, eller normalt, eller vad som nu är normalt liv än en 
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missbrukare som bara är med missbruksvänner som lever i den världen.” (Intervjuperson 2) 

 

”Dom som inte har så avancerat missbruk ännu, dom har ju inte heller fått så många 

negativa konsekvenser. Och där är också svårt att motivera då, att varför ska jag lägga ner 

nu, jag har inte några bekymmer med detta.” (Intervjuperson 5). 

Detta är två subjektiva åsikter gällande vilka individer socialsekreterarna anser är lättast 

att motivera. Det är svårt att skapa en generell förståelse för motivationsarbetet utifrån 

missbrukets varaktighet. Utifrån det första citatet i detta stycke, resonerar 

socialsekreteraren att det är lättare att motivera individer som inte gått lika långt i sitt 

missbruk. Min tolkning är därför att det är av vikt att ge individen hopp. Revstedt 

(2014) beskriver begreppet hopp som en viktig attityd i motivationsrelationen där syftet 

är att ge individen hopp och realistiska möjligheter till att det går att lyckas. En positiv 

förändring är inte orealistisk eller hopplös, utan det finns möjlighet i individens tillvaro. 

Utifrån det andra citatet menar socialsekreteraren att det är enklare att motivera en 

individ som nått botten. Samuelsson och Wallander (2014) beskriver utifrån sin tidigare 

forskning att socialsekreteraren förhåller sig till organisationens utformning som till den 

subjektiva upplevelsen av missbrukets svårighetsgrad. I bedömningen tar 

socialsekreterarna hänsyn till kön, ålder, skolbakgrund samt till sin egen roll som 

yrkesutövare i sin bedömning kring individens behov. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) menar att socialsekreteraren i sitt handlingsutrymme har möjlighet att 

välja vilka individer det är meningsfullt att sats på, om organisationen ger det utrymmet. 

Enligt mig ökar förståelsen för motivationsarbetes variation då skillnader förkommer 

om vilken individ som är lättast att motivera utifrån socialsekreterarnas syn.  

 

Socialsekreterarna var överens om att relationen och samspelet med individen är viktigt. 

Relationen är en viktig del till att lyckas motivera en individ och skapa ett förtroende.  
”Relationen är ju väldigt viktig någonstans för att om man inte kan skapa någon form av 

relation så tappar vi ju människor ganska snabbt.” (Intervjuperson 4) 

Socialsekreterarna menade att allt inte endast handlar om att motivera någon till att sluta 

missbruka, utan det måste även finnas en motivation hos dem till att verkligen lägga 

energi på brukaren i motivationen, och inte redan från början påstå att det är hopplöst att 

försöka motivera. Revstedt (2014) berör begreppet relation i motivationsrelationen. De 

sex attityderna som anges är inte tillämpbara om det inte finns en god relation mellan 

socialsekreteraren och brukaren, men samtidigt kan de sex attityderna hjälpa till för att 

skapa en bättre relation. Om socialsekreteraren kan förmedla de sex attityderna 
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(engagemang, hopp, tilltro, aktning, förståelse & ärlighet) till brukaren kan även 

brukarens livskraft stärkas.  Nilsson (2008) tillägger att det är omöjligt för en individ 

som har makt att inte utöva sin makt, men att makten kan omformas mellan individerna. 

Townley (1993) menar utifrån Foucaults maktteori att individer som tar hjälp av 

socialen är i ett maktunderläge och risker därmed att förlora sin identitet. Det handlar 

inte om sanningen som socialsekreteraren producerar är sann eller inte, utan att förstå att 

brukaren är i ett maktunderläge.  

 

Några socialsekreterare berörde vikten av att se individen bakom missbruket och andra 

faktorer som påverkar individens mående, och inte bara titta på missbruket.  
”Inte bara fokuserar på missbruket. Och det tror jag är ganska viktigt också, jag tror det är 

ganska viktigt för individen i sig att man tittar, man frågar om hur det ser ut, hur det har sett 

ut, vad har man för skolbakgrund, hur mår man fysiskt, hur ser familj och umgänge ut, 

psykisk hälsa.” (Intervjuperson 4) 

Skårner och Regnér (2005) menar att relationen kan ta lång tid och där det krävs 

tålamod från socialsekreteraren för att lyckas i motivationsarbetet. Det är av vikt att 

socialsekreteraren ser individen bakom missbruket och pratar om individens egna 

förmågor. Om socialsekreteraren endast fokuserar på missbruket hos brukaren, kan detta 

bidra till att den stigmatiserade identiteten hos brukaren förstärks.  Samuelsson och 

Wallander (2014) betonar i sin forskning vikten av att kartlägga individens sociala 

situation för att förstå missbruket. Det gäller även att förstå hur missbruket började och 

då kan socialsekreterarna ta hjälp av andra myndigheter om de haft kontakt med 

brukaren tidigare. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att 

handlingsutrymmet skapar en valmöjlighet för socialsekreteraren i sitt agerande.  

 

Socialsekreterarna belyser fler faktorer som påverkar motivationsarbetet där relationen 

till brukaren är A och O, men där socialsekreterarnas subjektiva åsikter påverkar i stor 

utsträckning. Motivationsarbetet kan därför variera beroende på vilken socialsekreterare 

brukaren möter. Socialsekreterare är inga maskiner utan består av känslor och empati, 

vilket gör att motivationsarbetet även ser olika ut.  

 

6.4 Tvångsvård LVM 
Ingen av socialsekreterarna hade gjort något LVM på en renodlad cannabismissbrukare. 

Socialsekreteraren menade att de öppnat LVM-utredningar, men att de lyckats motivera 

brukaren till frivillig behandling, som gjorde att LVM-utredningen avslutades då 
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individen tog emot frivillig behandling. En LVM-utredning kan det användas som 

intervention i motivationsarbetet.  
”Då har man ju en LVM-utredning öppen, och då blir det ju många gånger frivillighet 

under tvång så att säga, att i första hand så ska man jobba för frivilliga insatser. Och vill 

personen något på egen hand så kan man oftast använda sig av det här LVM:et, som någon 

form av motivation att gå med på frivilliga insatser, om det nu finns någon rimlighet i om 

personen skall klara frivillig vård.” (Intervjuperson 4) 

Detta kan förstås utifrån begreppet engagemang som Revstedt (2014) belyser och menar 

att socialsekreteraren genom engagemang kan stoppa brukarens destruktiva beteende. 

Detta kan hänföras verbalt, handgripligen eller med hjälp av den lagstiftning som 

föreligger. Socialsekreteraren måste visa att den verkligen bryr sig om brukaren och att 

den känslan måste komma inifrån. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att 

handlingsutrymmet kan tolkas utifrån de regler som föreligger, där socialsekreteraren 

gör bedömningen utifrån brukarens önskemål. Utifrån min åsikt kan LVM-vård vara bra 

för vissa brukare för att individer som behöver tydlig struktur, men där en historisk 

diskurs antagligen föreligger och betonar negativa aspekter med LVM-vård.  

 

Intervjupersonerna menade att de använde sig av den öppna LVM-utredningen för att 

motivera individen genom att belysa nackdelarna med LVM för att ”övertala” individen 

till frivillig behandling. 
”Så ett LVM kan vara bra i motivationssynpunkt, om man skulle vara LVM-mässig. 

Sådana klienter placerar vi ju många gånger frivilligt för att då väljer man att säga, nej men 

jag vill ha behandling.” (Intervjuperson 4) 

Nilsson (2008) menar utifrån Foucaults maktteori att den som har makten även skapar 

sanningar. Det är de auktoritära i samhället som skapar diskurser, där institutioner även 

idag är formade utifrån historiska diskurser. Min tolkning är att socialsekreterarna 

använder sin auktoritära position (gent emot brukaren) för att skapa en sanning. De 

”vet” hur det ser ut på ett LVM-hem. En individ som aldrig varit på ett frivilligt 

behandlingshem eller LVM-hem har ingen uppfattning om något, vilket gör att brukaren 

säkerligen tillförlitar sig på socialsekreterarens uttalande. Lipsky (1980) betonar att 

socialsekreteraren kan använda sin makt mot brukaren utifrån de lagar som föreligger. 

Min tolkning är att handlingsutrymmet gör att socialsekreteraren själv har möjlighet att 

använda sin auktoritet i den utsträckning de anser är lämplig för att motivera. Detta 

eftersom de besitter en makt, där de kan applicera en ”sanning” kring skillnaderna 

mellan frivillig- och tvångsvård.  
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För att motivera en individ till frivillig behandling var en viktig del att vara ärligt mot 

individen. Berätta för brukaren att det är nära med ett LVM och en öppen utredning. 
”Då gäller det ju inte att sätta sig över klienten genom att hota, utan man berättar bara fakta 

att det här är det jag måste göra, men jag önskar av hela mitt hjärta att jag slipper, men jag 

måste göra det om vi inte kan samarbeta för du är i så pass dåligt skick så att vi är oroliga 

för dig.” (Intervjuperson 2). 

Revstedt (2014) tar upp ärlighet i en av sina sex attityder och belyser vikten av att 

socialsekreteraren är äkta mot brukaren. Det är viktigt att socialsekreteraren är ärlig med 

vilka ramar och regler som föreligger samt berättar fakta som är relevant för brukaren. 

Att socialsekreteraren förklarar sin egen roll och vad som ställs för krav på båda parter. 

Skårner och Regnér (2005) menar vidare utifrån sin tidigare forskning att brukarna vill 

ha tydlighet utifrån vilka förväntningar som ställs på brukaren och regelverk som 

socialsekreteraren måste förhålla sig till. Detta påverkar brukarens delaktighet och som i 

sin tur påverkar motivationsarbetet. Hultqvist och Petersson (1995) beskriver utifrån 

Foucaults utgångpunkt att det finns ett maktutövande i dagens samhälle samt att den nya 

kunskapen produceras av samhället. Nilsson (2008) skriver att Foucault betonar att 

maktrelationen i mötet är föränderlig som beror på hur mycket makt som produceras.  

 

En annan viktig del som socialsekreterarna belyste var att maktrelationen blir ett faktum 

då ett LVM blev aktuellt. Intervjupersonerna menade att maktrelationen blev mer 

påtaglig när en LVM-utredning var öppnad. Däremot ansåg intervjupersonerna att de 

inte ville överdriva sin utövade makt, därmed inte trycka ner personen.  
”Sen är det ju klart att det är ett maktutövande av rang liksom. Och det är också därför vi 

tycker det är så viktigt att man har en dialog med den enskilde så att det inte är så att han 

eller hon känner att vi utför någon form av makt eller någonting som vi tar till när det har 

gått för långt, att vi börjar hota med de och de.” (Intervjuperson 5). 

Nilsson (2008) beskriver utifrån Foucaults synsätt att makten och kunskapen är två 

element som förutsätter varandra. Townley (1993) menar att individer som söker hjälp 

av socialtjänsten är i ett maktunderläge och kan förlora sin identitet. Det handlar inte om 

att detta maktunderläge ska försvinna, utan att socialsekreterarna är medvetna om vilket 

maktövertag de har i relation till brukaren. Lipsky (1980) förtydliger utifrån Foucault att 

socialsekreterarna även har lagen som måste följas. Prendergast et al. (2009) menar att 

individer som är motiverade i större utsträckning lyckas efter sin behandling än de som 

inte är motiverade. Alla intervjupersoner ville motivera till frivillig behandling, vilket 

enligt mig kan tolkas som att forskningen styr då frivillig behandling visar på ett bättre 
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behandlingsresultat. Att socialsekreteraren utövar sin makt mer än vanligt om LVM-

vård blir aktuellt, blir förståeligt då socialsekreterarna vill göra det bästa för individen.    

 

Socialsekreterarna hade olika syn på om LVM-vård var ”bra” eller ”dåligt”, vilket fick 

mig att fundera på om det påverkade hur mycket motivationsarbete varje 

socialsekreterare valde att lägga ner på brukaren, utifrån sin subjektiva syn på LVM.  
”Ja när det börja närma sig det, LVM, så har man lite tyngre argument att ta till, på så sätt 

kan det bli lättare att motivera till att genomgå frivillig behandling. Men där kan problemet 

vara att man så att säga tvingar någon till att genomgå frivillig behandling och då saknas 

motivationen och då är jag lite tveksam till hur verksam den behandlingen blir. 

”(Intervjuperson 1).  

 

”Jag kan väl säga att det är, att LVM är jättebra i vissa sammanhang för det handlar om att 

rädda människors liv. Men det är ganska så stor risk att efter de här 6 månaderna, så åker 

personen hem och har inte tagit åt sig någon typ av behandling och återgår i samma 

missbruk som innan. Så kan man ändå tänka att man har lite mer motivation då till att välja 

något frivilligt, kan man under behandling få hjälp med att öka sin motivation.” 

(Intervjuperson 4)  

Skårner och Regnér (2003) menar vidare utifrån brukarnas egna upplevelser att en 

individ som varit på ett LVM har svårt att skapa en bra relation till socialsekreteraren. 

Gerdien et al. (2015) menar utifrån sin forskning att det krävs två typer av motivation. 

Den ena är motivation till att förändra sitt beteende och den andra är motivation till att 

ta emot behandling. Dessa två motivationer är skilda saker där motivation till förändring 

handlar om att brukaren vill genomföra en förändring, medan motivation till behandling 

är att individen vill genomgå behandling. Det krävs att personen vill förändras för att 

behandlingen ska ge bästa effekt. Nilsson (2008) förtydligar Foucaults åsikter kring att 

vissa handlingar blev sanningar eftersom ingen satte sig emot den sanningen. Utifrån 

socialsekreterarnas delade mening kring LVM-vård är min tolkning att deras subjektiva 

åsikter även speglar vad de tolkar som sanningar. Om jag antar att frivillig vård är bättre 

för brukaren än tvångsvård, blir det även en sanning för mig.   

 

Vad gäller motivation i relation till en öppen LVM-utredning är socialsekreterarens mål 

att motivera till frivillig vård. Detta genom att vara ärlig om att en LVM-utredning är 

öppnad, genom tydlighet, och där en större makt utövas från socialsekreterarnas sida.  

 

7. Avslutande diskussion 
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7.1 Sammanfattning av resultatet 
Syftet med studien är att förstå hur socialsekreterare motiverar cannabismissbrukande 

unga vuxna till behandling samt om motivationsarbetet skiljer sig om det kan bli 

aktuellt med ett LVM. Såväl likheter som skillnader framkommer utifrån vad varje 

socialsekreterare ansåg var viktigt i motivationsarbetet. Sammanfattningsvis visar 

resultatet i studien att faktorer som relationen, förståelse, ärlighet, se individen, 

bemötande samt individens självinsikt viktiga aspekter att ta hänsyn till i 

motivationsarbetet med brukaren. Resultatet visar på att det förekommer skillnader i 

motivationsarbetet mellan frivillig behandling och motivation om LVM-vård är aktuellt.  

 

Slutsatsen jag kan förmedla utifrån min första frågeställning om hur socialsekreterare 

motiverar cannabismissbrukande unga vuxna till frivillig behandling, är att 

motivationen påverkas av flera faktorer. Alla socialsekreterare var utbildade i MI-

metoden, vilket medförde att de belyste liknande motiverande faktorer som användes i 

mötet med brukaren. Socialsekreterarna menade att relationen var en viktig del för att 

brukaren skulle våga öppna sig och prata om sin problematik. Att lyssna på brukaren 

där det var av stor vikt att förstå varje individ utifrån dennes situation. Billinger (2005) 

menar att samma motiverande metod kan ge olika utfall på olika brukare, trots liknade 

problematik. Ge individen hopp om att det går att förändra sitt liv, och där vara 

stöttande mot individen till att motivera mot en förändring. Socialsekreterarna framhöll 

vikten av att motivationen är en färskvara där det gäller att sätta in rätt insatser för 

brukaren snabbt innan individen tappade sin motivation. Samuelsson och Wallander 

(2014) menar att professionen lär sig med sin erfarenhet hur den skall använda sitt 

handlingsutrymme för att motivera en individ. Det som påverkade motivationsarbetets 

utformning var om individen var motiverad eller omotiverad till att sluta använda 

cannabis. Sammanfattningsvis är min tolkning att motivationsarbetet varierar beroende 

på vem som motiverar, hur motivationen ser ut och vilken fas brukaren befinner sig i.   

 

Det intressanta med denna studie är hur socialsekreterarnas motivationsarbete med 

brukaren skiljde sig om det kunde bli aktuellt med tvångsvård, som hade en stor 

påverkan i motivationsarbetet. Socialsekreterarna menade att en öppen LVM-utredning 

var en motivationsintervention. Det var viktigt att vara ärlig mot brukaren om att en 

LVM-utredning var öppnad där förhoppningen var att brukaren skulle göra en 

förändring för att slippa tvångsvård. Socialsekreterarnas motivationsarbete med brukare 
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där ett LVM kunde bli aktuellt, handlade om att motivera individen till frivillig vård, 

där det blev en påtagligt större makthierarki i mötet. Socialsekreterarna menade att de 

inte försökte överdriva sin makt eller hota om att det snart blir ett LVM, utan att istället 

förklara vad som händer om brukaren inte förändrar sitt beteende. Det var av vikt att ha 

en dialog med brukaren för att vidhålla relationen, och därigenom försöka motivera 

brukaren till frivillig behandling. Det förekom inget specifikt motivationsarbete om det 

blir aktuellt med ett LVM, men menar Prendergast et al. (2009) att socialsekreteraren 

måste förklara vilka konsekvenser droganvändningen har på individens hälsa. 

Sammanfattningsvis förekom det inga skillnader att motivera en individ till frivillig 

behandling i relation till om tvångsvård kunde bli aktuellt. Den största skillnaden var att 

socialsekreterarna använde sin makt i större utstäckning när LVM kunde bli aktuellt, då 

makten användes främst för att individenskulle förstå att frivillig behandling är bättre.  

 

7.2 Teori- & analysdiskussion  
Valet av teori har haft en stor inverkan på analysen, då jag i efterhand valde Foucaults 

maktteori. Jag anser att Foucaults maktteori och begreppet handlingsutrymme medförde 

aspekter utifrån motivationsarbetet som inte socialsekreterarna alltid var medvetna om. 

Jag är väl medveten om att jag endast använt mig av introduktionsböcker för att förstå 

Foucaults maktteori. Tidsbristen gjorde att jag inte kunde prioritera att förstå Foucaults 

maktteori utifrån hans egna böcker. Begreppet motivationsrelationen var användbar då 

alla begrepp förutom aktning berördes under nästan samtliga intervjuer. Detta valda 

begrepp genererar ingen ny insikt, däremot ökade förståelsen om vad socialsekreterarna 

ville belysa i deras uttalande. Min åsikt är att de tre valda teoretiska utgångspunkterna 

har varit till stor nytta för att inte bara förstå viktiga aspekter i motivationsarbetet, utan 

även förstå yttre faktorer som påverkar motivationsarbetet, där exempelvis 

socialsekreterarnas handlingsutrymme inverkar på motivationsarbetets utformning. Jag 

anser att de teoretiska begreppen kompletterar varandra då ett fenomen kunde tolkas 

utifrån tre olika sätt, där alla tre begrepp resonerade olika.  

 

I denna studie visar socialsekreterarna hur de utnyttjar sitt handlingsutrymme för att 

bemöta brukaren och försöker tillgodose brukarens behov. Jag tror att organisationen 

och dess riktlinjer formar socialsekreterarna, men socialsekreterarens erfarenheter och 

subjektiva upplevelser kring motivationsarbetet har större påverkan. Socialsekreterarna 

menade att de inte försökte överdriva sitt maktutövande mot brukaren, där jag anser att 
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maktövertaget alltid kommer finnas men det är viktigt att vara medveten om det. En 

viktig del är att våga bygga på en öppen och ärlig relation med brukaren. Däremot kan 

säkerligen flertalet läsare av denna studie påpeka att relationskapandet mellan brukaren 

och socialsekreteraren är irrelevant då det inte anses viktigt utifrån socialsekreterarens 

vanligtvis korta kontakt med brukaren. Socialsekreterarna menade däremot att denna 

relation är avgörande, vilket Skårner och Regnér (2003) belyser när de poängterar 

vikten av relationen för att individen skall komma ur sitt missbruk. Jag tror nämligen att 

det inte går att motivera en individ till förändring om inte brukaren kan känna en tillit 

till socialsekreteraren.  

 

7.3 Övriga funderingar 

Vad gäller motivationsarbetet var min uppfattning att socialsekreterarna i större 

utsträckning motiverade individen till att själv göra en förändring för att sedan motivera 

till behandling/behandlingshem. Detta i likhet med vad Gerdien et al. (2015) menar i sin 

tidigare forskning där det krävs såväl motivation till förändring som motivation till 

behandling. Däremot när socialsekreterarna motiverat en LVM-aktuell individ till 

frivillig behandling, var min tolkning att motivation till förändring glömdes bort då det 

blev ett snabbt beslut till ett frivilligt behandlingshem. Flera av socialsekreterarna hade 

en negativ bild av LVM-vården då de ansåg att det är en förvaring, att frivillig 

behandling arbetar mer motiverande med brukaren. Billquist och Skårner (2009) 

beskriver att LVM-vård medför såväl en stödjande funktion att rädda individens liv som 

en kontrollerande funktion där individen blir omyndigförklarad. Professionen hade en 

delad mening om LVM-vårdens funktion där den subjektiva upplevelsen var av 

betydelse. Intervjupersonernas subjektiva syn på LVM-vården tror jag spelar roll då det 

antagligen påverkar hur mycket motivationsarbete socialsekreteraren gör för att 

brukaren skall ta emot frivillig behandling.  

 

Denna studie stämmer överens med tidigare forskning tar upp om motivationsarbete. 

Däremot berör den tidigare forskningen mestadels behandlarnas motivationsarbete, men 

denna studie kan visa på vikten av att socialsekreterarnas motiverande arbete med 

brukaren är betydelsefull. Att en öppen LVM-utredning kan vara motiverande, var inget 

jag på förhand hade vetskap om eftersom tidigare forskning saknas kring det. Det bidrar 

till ny förståelse kring att en LVM-utredning inte behöver vara negativ, utan en del i 
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motivationen till förändring. Socialsekreterarna framhöll att deras motiverande arbete 

var av stor betydelse då första mötet med brukaren var avgörande för vidare motivation.  

 

7.4 Vidare forskning 
För att utveckla denna studie skulle jag vilja veta mer om motivationsarbetet hos 

socialsekreterarna utifrån en annan inriktning. Det finns ett starkt intresse att förstå hur 

socialsekreterarna resonerar kring hur de motiverar personer med ett långvarigt och 

etablerat missbruk, i förhållande till individer med ett mindre etablerat missbruk. Under 

intervjun hade intervjupersonerna delade meningar kring hur missbrukets varaktighet 

påverkade motivationen hos brukaren, där det framkom vissa subjektiva upplevelser 

från socialsekreterarna om hur de ”motiverar eller inte motiverar” individer i ett 

långvarigt missbruk. Jag fick känslan av att det handlar mer om att hålla de etablerade 

missbrukarna vid liv än att motivera till färändring. Jag är nyfiken på att veta om min 

hypotes stämmer kring att socialsekreterarna inte anser att det är meningsfullt att 

motivera etablerade missbrukande individer, utan det handlar om att hålla dem vid liv. 
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1 Bilaga 1 
Informationsbrev 

Jag kontaktar dig eftersom du arbetar med frågor kring missbruk. Jag är 

socionomstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö som just nu skriver min 

kandidatuppsats. Utifrån syftet med min studie tillfrågar jag dig om att delta i en studie 

som syftar till att förstå hur socialsekreterare motiverar cannabismissbrukande unga 

vuxna i relation vad gäller frivilliga insatser samt när tvångsinsatser kan vara 

nödvändigt.  

Syfte 

Syftet med min studie är att förstå vilka metoder eller strategier som socialsekreterare 

använder i motivationsarbetet med unga vuxna individer som missbrukar cannabis. Som 

socialsekreterare har du en stor påverkan på individen innan denna förhoppningsvis tar 

emot behandling på öppenvården. Jag vill därför lyfta fram socialsekreterarens roll i 

motivationsarbetet med individen. Jag är också intresserad av om det förekommer 

skillnader i motivationsarbetet beroende på om individen söker hjälp frivilligt eller om 

det förekommer tvångsinsatser som är beslutade från kriminalvården eller om det kan 

bli aktuellt med LVM.  
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Metod 

Genom att använda en kvalitativ metod är min förhoppning att jag skall förstå samt 

tolka socialsekreterarens motivationsarbete. I intervjun kommer jag använda 

semistrukturerade intervjuer som innebär att jag utgår från olika teman i min 

frågeställning samt ger utrymme till följdfrågor.  Varje intervju kommer att ske enskilt 

och pågå i ca 45 minuter. För att underlätta intervjun vill jag gärna spela in hela 

intervjun för att sedan kunna transkribera materialet. För att kunna spela in behövs 

samtycke från er sida. Varje intervjuperson får gärna läsa igenom sin egna 

transkriberade intervju om det önskas. Ni kommer att få tillgång till intervjufrågorna 

innan jag genomför intervjun. De som har rätt till det inspelade materialet är jag som 

utför studien, min handledare Charlotte Pettersson samt examinator om det finns behov 

av det. 

Jag ska intervjua fem socialsekreterare i olika kommuner i södra Sverige som har 

arbetat minst ett år med cannabismissbrukande individer. Varje deltagare som är med i 

intervjun kommer att vara anonym och detta gäller även kommunen ni jobbar i. Detta 

material kommer endast att användas till denna studie och efter ett godkänt resultat 

kommer inspelningarna att raderas. Det finns möjlighet att få tillgång till den färdiga 

studien för er som medverkar i intervjun.  

Ditt deltagande i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmre motivering.  

Med vänlig hälsning 

Josefine Håkansson, socionomstudent 
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Bilaga 2 
 

Intervju  
Allmänt 

- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare på vuxenenheten? 

- Berätta lite kring hur dina arbetsuppgifter ser ut?  

- Upplever du någon förändring kring gruppen cannabismissbrukande unga vuxna (18-

25 år) de senaste åren? 

Specifika metoder/strategier 

• Har du fått någon utbildning i just motivationsarbete? 

- Om ja, vilken utbildning och hur längesedan är det? 

• Använder du någon specifik strategi i motivationsarbetet? 

- Berätta gärna om någon strategi eller metod som du använder. 

• Hur anpassar du ditt motiverande arbete beroende på vilken individ du möter? 

• Vad är det som driver dig till att arbeta med denna grupp individer? 

Skillnad på frivilligt/tvång 

• Hur gör du för att motivera en individ till att ta emot frivillig behandling? 
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• Hur skiljer sig motivationsarbetet om individen sökt hjälp frivilligt eller blivit 

tvingad att söka hjälp av exempelvis anhörig? 

• Vilka andra bakomliggande faktorer hos individen påverkar motivationsarbetet? 

Ex missbrukets varaktighet, personlighet, insikten om problematiken osv?  

Tvång LVM 

• Hur många LVM har ni gjort gällande cannabismissbrukande unga vuxna det 

senaste året inom er kommun? 

• Hur motiverar du en individ där det kan bli aktuellt med ett LVM, att istället ta 

emot frivillig behandling? 

• Vilka skillnader förekommer i motivationsarbetet med en individ där LVM kan 

bli aktuellt i relation till om individen sökt hjälp frivilligt? 

 

Bilaga 3 
Skriftligt samtycke 

 
Jag samtycker till att frivilligt delta i denna intervju. 

Jag har fått ta del av informationsbrevet och intervjufrågorna innan intervjun 

genomfördes. 

Jag är medveten om intervjumaterialet kommer användas i en kandidatuppsats där mina 

svar kommer vara avidentifierade.  

Jag har fått information om att jag när som helt kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att behöva ge någon motivering.  

Jag samtycker till att intervjun spelas in.  

 

 

 

____________________________________           _________________________ 

Namn                                                                          Datum 

 


