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Förord 

Ett särskilt tack riktas till de utredare inom socialtjänsten som ställt upp på intervjuer. Uppsatsen hade 

inte varit möjlig att genomföra utan er. Ett stort tack riktas även till min handledare som hjälpt till 

under arbetets gång. Ytterligare ett varmt tack riktas till er som korrekturläst. Ett stort tack till er alla. 

   



 

 

Sammanfattning 

Flera studier av missbruks- och beroendevården av unga vuxna har visat att de metoder som använts 

inom vården inte varit anpassade för målgruppen. Det har till följd att unga vuxna med 

missbruksproblematik inte erbjuds en vård framtagen och inriktad mot dem. Det har inte heller funnits 

riktlinjer från Socialstyrelsen på hur socialtjänsten ska hantera unga vuxna. 

Denna uppsats ämnar belysa om arbetet vid socialtjänster i Stockholm stad med speciella team för 

missbrukande unga vuxna stämmer överens med förhållningssättet evidensbaserad praktik, samt, vilka 

omständigheter och kriterier som vägs in vid valet av insats.  

Uppsatsen är en kvalitativ studie med intervjuer av fem utredare som ingår i team inom 

socialtjänster där de arbetar mot unga vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Samtliga 

intervjuade utredare är verksamma inom socialtjänster i Stockholms Stad. 

Resultatet av studien visar att det förekommer anpassningar vid vården av unga vuxna men att det 

inte sker systematiskt utifrån riktlinjer utan baserat på utredarens egen erfarenhet. Resultatet visar 

också att koppling till vetenskap och forskning är bristfällig liksom systematiken i resultatuppföljning. 

Utredarna kan inte sägas arbeta evidensbaserat även om viktiga delar finns på plats för en 

evidensbaserad praktik. 

 

 

Nyckelord: Missbruks- och beroendevård, missbruksvård, beroendevård, unga vuxna, 

evidensbaserad praktik, socialtjänsten, drogmissbruk 

Keywords: Addiction treatment, substance misuse, young adults, evidence-based practice, social 

services, drug addiction   



 

 

Abstract 

Several studies of substance abuse and addiction care of young adults have shown that the methods 

used in health care have not been adapted for use with young adults. This has the consequence that 

young adults with substance abuse problems are not offered an addiction treatment designed and 

geared toward them. Nor has there been guidance from The National Board of Health and Welfare 

(Socialstyrelsen) on how the social services are to deal with young adults. 

This paper intends to illustrate if investigators, in the special teams within the social services in 

Stockholm city working with young adults that have a drug or substance addiction, is acting according 

to evidence-based practice and which circumstances and criteria that are taken into account in the 

choice of treatment.  

The thesis is a qualitative study with interviews of five investigators involved in teams in social 

services where they are working toward young adults with substance abuse and addiction problems. 

All the interviewed investigators work in social services in the City of Stockholm. 

The results of the study show that there are adjustments in the treatment of young adults, but that 

it’s without systematic and without guidelines, but instead based on personal and professional 

experience. The result also shows that the connection to science and research is flawed as well as the 

scheme of performance monitoring. Investigators cannot be said to work entirely evidence- based, 

although key elements are in place for an evidence- based practice. 
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1 Inledning 

Missbruk av alkohol och droger är ett ständigt aktuellt ämne. Det är ett område som väcker stor debatt 

och mycket känslor när ämnet dryftas i media. Många röster från både politiker och forskare hörs om 

hur den bästa vården ser ut och vid nya undersökningar blossar debatten upp.  

Resultatet av en nyligen publicerad forskningsstudie visar att gängse behandlingsinsatser inte tycks 

ha någon effekt på ungas drogmissbruk (Hodgins, Lövenhag, Rehn & Nilsson, 2013). I studien drar 

forskarna slutsatsen att majoriteten av de som hade ett alkohol- eller drogmissbruk i studiens början, 

hade det även fem år senare.  

Wagner (2008) betonar i likhet med Hodgins et. al (2013) att många behandlingsprogram som 

riktar sig till ungdomar med missbruksproblematik misslyckas i sin intention då de har sina rötter i 

behandling för vuxna missbrukare.  

De metoder som används vid behandling för unga vuxna, som inte har någon större inverkan, 

väcker frågor om varför metoder och arbetssätt inte ses över. Kommunförbundet Stockholms Län och 

Stockholms läns landsting (2008) lyfter fram att när det gäller vård och behandling av ungdomar och 

unga vuxna, finns det idag inga evidensbaserade metoder för målgruppen.  

Kommunförbundet och landstinget i länet betonar i sin policybroschyr att det föreligger ett stort 

behov av att få mer kunskap om vård- och behandlingsinsatser för ungdomar och unga vuxna 

(Kommunförbundet Stockholms Län & Stockholms läns landsting, 2008). Det kan tyckas att det skulle 

behövas en större fokusering på att arbeta specialiserat mot unga vuxna för att försöka uppnå bättre 

resultat, men idag har endast 4 av 14 stadsdelar i Stockholm stad speciella team för unga vuxna, varav 

ett team nyligen upplösts (Kommunförbundet Stockholms Län & Stockholms läns landsting, 2008). 

För de som arbetar professionellt med att fatta beslut om vårdformer och fördelning av resurser 

inom missbruks- och beroendevården för unga vuxna, finns det i dagsläget ingen vägledning i 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2007). Socialstyrelsen hänvisar i nutid till en 

preliminär version av de reviderade riktlinjer som beräknas vara klara under våren 2015 och där 

området unga vuxna kommer ingå. I den kunskapsrapport om ungdomar och missbruk som 

Beroendecentrum Stockholm (Borg, S., Jakobsson, J., Richter, C. & Tengström, A. 2011) har gjort, 

framgår att under de senaste två decennierna har kunskapen om ungas missbruk ökat. I rapporten är 

budskapet att dagens forskare är överens om att unga vuxnas missbruksproblematik måste betraktas 

som en egen disciplin och att unga vuxna följaktligen inte kan klassas som ”små vuxna”.  Exempel på 

skillnader som tas upp mellan unga vuxna och vuxna är bland annat missbruksmönster, samsjuklighet, 

familjemönster och mottaglighet för social påverkan.  

Unga vuxna har i allmänhet inte missbrukat lika länge som vuxna och har därmed inte ett lika djupt 

rotat missbruk. De har även till en större del kvar en vänkrets i skolan eller från skoltiden samt en 

koppling till föräldrar. De bor oftare fortfarande i föräldrahemmet eller hos en vän. Bostadslösheten är 

inte lika utbredd som hos vuxna missbrukare.  
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I England har skillnaderna mellan ungas missbruk och missbruk hos vuxna varit känd länge. 

Skillnaderna som nämns ovan är anledningen till att National Treatment Agency for Substance 

Misuse, en del av den brittiska hälsovårdsmyndigheten Public Health England, rekommenderar att 

särskilt framtagna riktlinjer används i arbetet med unga missbrukare (The Royal College of 

Psychiatrists, 2012). 

I en offentlig utredning, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten– till nytta för brukaren, 

rekommenderar utredaren att målet för socialtjänsten bör vara ett evidensbaserat arbetssätt, inom 

vilket kunskap och vetenskaplig förankring är viktiga delar. Samma utredning tar även upp 

möjligheten för de anställda vid socialtjänsten att ta till sig ny forskning som en viktig förutsättning för 

ett kunskapsbaserat arbete. Där hänvisas till en tidigare studie som visat på att intresset för ny 

forskning är stort bland de anställda socialarbetarna men att mycket få tar till sig ny forskning. Flera 

anger tidsbrist som en anledning. Dessa rekommendationer har Socialstyrelsen anammat och förordar i 

sina riktlinjer från 2012 ett evidensbaserat arbetssätt. Socialstyrelsen har även givit ut en guide kring 

vad evidensbaserad praktik innebär ur Socialstyrelsens synsätt (Socialstyrelsen, 2012).  

I de riktlinjer som Stockholm stad (2013) har angående missbruks- och beroendevård anges i ett 

kortare stycke att speciella insatser mot unga vuxna ska företas. Bland annat är det viktigt att tidigt 

fånga upp unga vuxna som är i ett missbruk och att ”utveckla vård- och behandlingsinsatser som är 

särskilt riktade mot unga vuxna”. I riktlinjerna anges även att det inte fullt ut går att använda de 

arbetsmetoder som används mot vuxna. Framförallt skiljer sig bedömningskriterier åt då unga vuxna 

inte är lika psykiskt och fysiskt utvecklade. Det nämns dock inte mycket om hur utredare ska gå till 

väga med bedömningskriterierna.  

1.1 Problemformulering 

Utifrån den inledande beskrivningen anser uppsatsförfattaren att det är värdefullt att fråga sig hur 

socialt arbetet med unga vuxna missbrukare i praktiken bedrivs i en av Sveriges största kommuner. 

Socialstyrelsen och en offentlig utredning rekommenderar båda att ett evidensbaserat arbetssätt 

används inom vården av missbrukare. Genom denna undersökning ska kunskap erhållas om vilka 

kriterier som utredarna i de speciella unga vuxna teamen i Stockholm stad utgår ifrån i det praktiska 

dagliga arbetet. Från Socialstyrelsens riktlinjer om evidensbaserad praktik kan man läsa om tre 

huvudteser inom evidensbaserad praktik. Samverkan mellan dessa tre delar skapar ett framgångsrikt 

evidensbaserat arbetssätt. Har de olika socialtjänsterna anammat det rekommenderade evidensbaserade 

arbetssättet?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om missbruks- och beroendevård för unga vuxna hos 

socialtjänster med speciella team för unga vuxna i Stockholms stad sker evidensbaserat i enlighet med 

riktlinjerna som Socialstyrelsen gett ut.  
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 Tar utredarna i de speciella teamen för unga vuxna missbrukare som finns inom Stockholms 

stad hänsyn till huvudtesen inom evidensbaserad praktik, klinisk status och övriga 

omständigheter, i sitt arbete? 

 

 Tar utredarna i de speciella teamen för unga vuxna missbrukare som finns inom Stockholms 

stad hänsyn till huvudtesen inom evidensbaserad praktik, klientens önskan om vården, i sitt 

arbete? 

 

 Tar utredarna i de speciella teamen för unga vuxna missbrukare som finns inom Stockholms 

stad hänsyn till huvudtesen inom evidensbaserad praktik, bästa möjliga evidensen, i sitt 

arbete? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Missbruket av alkohol och narkotika i Sverige 

Missbruk av alkohol och narkotika är att betrakta som en folksjukdom och är ett av de större 

samhällsproblemen i Sverige och i Stockholm. Dödligheten bland samtliga missbrukare är avsevärt 

mycket högre än för personer som inte missbrukar. I Stockholm dör enligt forskning  ca 2 % av alla 

amfetaminmissbrukare och 4 % av alla heroinister varje år, oberoende av ålder. Det är 8 respektive 16 

gånger högre än normalt. Statistiken visar på en stadig uppgång av antalet dödsfall på grund av 

missbruk. Toppnoteringen är från 2012 med 589 dödsfall (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning [CAN], 2012). 

Vården av personer med missbruk är en kostsam insats för samhället och en stor tragedi för 

missbrukaren och personer i dennes närhet när vården inte räcker till. Missbruksutredningen från 2011 

visar att kostnaden för samhället år 2008 landade på 24 miljarder kronor. Detta inkluderar både 

kostnader för vården, rättsväsendet och indirekta kostnader (CAN, 2012).  

Både kostnaderna för myndigheterna och det lidande människor utstår, som inte blir hjälpta, har 

gjort att missbruksvården varit i fokus länge.  

1.3.2 Utbredningen av missbruk hos personer under 25 år 

Hos unga personer under 25 år har användningen av alkohol minskat de senaste åren. Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN, stora rapport om drogvanor hos skolelever från 2012, 

visar på att användningen av alkohol är den lägsta sedan deras mätningar startade 1971. 

Undersökningen visar att andelen elever i åk 9 som konsumerar alkohol är 56 % vilket är en nedgång 

från nivåerna år 2000 som var på 80 %. För gymnasieelever åk 2 har alkoholkonsumenterna, de som 

druckit alkohol någon gång, minskat från 90 % till 82 %. Dessa trender syns inte gällande bruket av 
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narkotika där cannabis står för den stora ökningen. Mellan 2004 och 2012 ökade andelen pojkar i 

gymnasiet åk 2 som använt cannabis någon gång, från 16 % till 20 %. För flickor i samma årsklass var 

ökningen från 13 % till 15 %. Näst efter cannabis var det bruket av sömn/lugnande medel utan 

läkarordination som var den vanligaste drogen (CAN, 2012). 

Trenderna kring cannabis uppmärksammades av Barn och Hälsominister Maria Larsson som i en 

debattartikel beskrev ett större resande och en uppenbar brist i kunskapen om de skadliga effekterna av 

drogen som orsaker till ett högre användande av drogen. Regeringen har gjort det till fokusområde att 

få ner andelen som provar cannabis (Larsson, 2013, 15 maj). 

Utredningar som gjorts de senaste 10 åren av CAN, visar att av alla som dör i missbruk varje år är 

det ungefär en fjärdedel som är unga vuxna (CAN, 2014). 

EU:s drogobservatorium i Lissabon ECNN har gjort undersökningar som visar att en av de största 

orsakerna till dödlighet bland unga vuxna är drogmissbruk och genomsnittsåldern för dödsfallen är 35 

år. Det har dock visat sig att snittåldern har ökat vilket tyder på en minskad nyrekrytering (CAN, 

2014). 

1.4 Lagar och riktlinjer 

Arbetet med missbruks- och beroendevård i Sverige är reglerat i flera lagar. Nedan presenteras lagar 

och riktlinjer som är relevanta för uppsatsen. 

 

Socialtjänstlagen, SoL (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453): 

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 

han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde 

planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.  

 

Vård av missbrukare ska enligt Socialtjänstlagen ske på frivillig väg i största möjliga mån och i ett 

samråd mellan socialnämnden och missbrukaren.  

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

[LVM], SFS 1988:870) 

4 § Tvångsvård skall beslutas om,  

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i 

behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall anger att missbrukaren endast får omhändertas om kriterier 

som anges ovan är uppfyllda och att det inte finns några andra alternativ att tillgå. Syftet med den 

slutna vård som missbrukaren tvingas genomgå är att bryta missbruket och motivera till frivillig 

medverkan i den egna vården. Den slutna vården får pågå i max sex månader.  

Socialstyrelsen gick 2007 ut med riktlinjer för hur missbruks- och beroendevården bör utformas för 

att ge bäst resultat. Dessa riktlinjer är under revidering och nya riktlinjer beräknas komma ut våren 

2015. De preliminära riktlinjerna har utkommit och de visar att det tillkommit en del som fokuserar på 

ungdomar/ unga vuxna och beskriver att det behövs mer särskild vård för målgruppen ungdomar/unga 

vuxna (Socialstyrelsen, 2014). 

1.5 Disposition 

Detta avsnitt nedan är till för att guida läsaren i uppsatsens struktur och hjälpa läsaren att förstå 

uppsatsens uppbyggnad för att underlätta läsandet av uppsatsen. 

Metodavsnittet beskriver hur arbetet med forskningen har genomförts och hur syfte och 

frågeställningar kommer att besvaras. Avsnittet Metod beskriver även hur urval och avgränsningar 

behandlas i uppsatsen. Uppsatsens relation till validitet och reliabilitet kommer att avhandlas liksom 

de olika etiska överväganden som uppsatsen tagit hänsyn till. 

Avsnittet om Kunskapssammanställning ger en inblick i olika studier och rapporter som tidigare 

hanterat ämnet eller för ämnet viktig kunskap. Detta ger en fördjupad bild av de olika parametrar som 

har påverkan på unga vuxnas missbruk och missbruksvård.  

Teoretisk referensram är en rubrik under vilken teoretiskt perspektiv kommer att behandlas och 

länkas till uppsatsen. Den teoretiska referensram som tas upp kommer att vara en god grund för att 

förstå och tolka resultatet av studien.  

I Resultatavsnittet behandlas undersökningen. Här ges en redogörelse av de olika svar som 

intervjuerna visat på. Avsnittet kommer att delas upp efter de tre huvudteser Socialstyrelsen satt upp i 

sin guide över evidensbaserat arbete. Sist kommer ett stycke att sammanfatta resultatinsamlingen efter 

uppsatsens frågeställningar.  

Efter beskrivningen av resultatet kommer avsnittet Analysen där resultatet kommer att analyseras 

och granskas. Här kommer det perspektivet från avsnittet om den teoretiska referensramen att 

användas för att se på resultatet. 

Sist i uppsatsen följer en Diskussion kring det resultat som uppsatsen visat. Här kommer fokus för 

diskussionen att ligga på att diskutera de resultat som analysen visat på. Här kommer även förslag till 

vidare forskning att presenteras.  
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ och riktad innehållsanalys 

Denna uppsats kommer att genomföras som en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning karaktäriseras av 

att fokus läggs på att beskriva verkligheten och skapa teorier för att beskriva den, vilket är en induktiv 

ansats (Bryman, 2011). Forskningsansatsen för denna uppsats är dock riktad innehållsanalys.  

 

Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett 

systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som 

bestämts i förväg (Bryman, 2011). 

 

Den riktade innehållsanalysen kan förklaras som att forskaren letar efter teman och försöker 

kategorisera dem. Den är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning men kan även appliceras 

på kvalitativ forskning. (Bryman, 2011) Eftersom denna uppsats ämnar undersöka om de speciella 

teamen för unga vuxna inom Stockholms stad arbetar enligt förhållningssättet evidensbaserad praktik 

och hur de förhåller sig till detta, passar det att använda en riktad innehållsanalys. 

Att göra en kvalitativ undersökning kommer låta uppsatsförfattaren gå djupare in på ämnet och få 

en bättre bild över hur helheten ser ut inom området. Att istället för en kvalitativ studie göra en 

kvantitativ forskning skulle göra det svårt att fånga de nyanser i svar som behövs för att besvara syftet. 

Medan den kvantitativa forskaren fokuserar på att kvantifiera data vid analysen, inriktar sig forskaren 

inom kvalitativa studier ofta på en strategi där orden är det forskaren analyserar (Bryman, 2011). Det 

kvalitativa tillvägagångssättet ger forskaren stor flexibilitet i sitt arbete. Analysen av data som kommer 

fram under forskningen sker genom tolkningen av de ”mjuka data” som genererats (Johannessen & 

Tufte, 2003). Uppsatsförfattaren anser att det är en bra utgångspunkt för att kunna besvara syftet.  

2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Denna studie består av semistrukturerade intervjuer med fem utredare vid tre socialtjänster inom 

Stockholms stad. För att besvara frågeställningarna på bästa sätt lämpade sig den här typen av 

intervjuer.  

Semistrukturerade intervjuer är den mest utbredda formen för intervjuer inom den kvalitativa 

forskningen. De är inte låsta till ett frågeformulär men är inte heller helt öppna. Att genomföra 

semistrukturerade intervjuer betyder att den som genomför intervjun följer ett förutbestämt tema med 

ett antal punkter som skall tas upp. Respondenten svarar därefter fritt på de frågor som tas upp och 

följdfrågor kan förekomma under intervjuns gång. Det ger en stor flexibilitet i intervjun. Det är dock 

viktigt att fortsätta följa de punkter som förberetts för att veta att alla frågeställningar täcks in 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att få varierade svar av respondenten och möjlighet till 

följdfrågor för intervjupersonen, vilket gör det möjligt att få ut det mesta av respondenten. En 
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intervjuguide har använts och den har varit en indikation på vilka ämnen som ska dryftas och hjälpt till 

att följa tråden, men även andra frågor har tillkommit för att få respondenten att utveckla sina svar.  

2.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till de socialtjänster inom Stockholms stad som har speciella team 

med utredare för unga vuxnas missbruks- och beroendevård. Det är fyra socialtjänster inom 

Stockholms stad som angett vid en rundringning att de har speciella team för unga vuxna med 

missbruksproblematik. 

2.4 Undersökningens population 

Studien kommer att genomföras som en totalundersökning av hela den tillgängliga populationen. 

Målet för författaren har varit att intervjua de personer som arbetar i speciellt team för unga vuxna 

med missbruksproblematik på missbruks- och beroendeenheterna inom socialtjänsten i Stockholm 

stad.  

Enhetscheferna på missbruks- och beroendemottagningar på samtliga socialtjänster inom 

Stockholms stad har blivit uppringda av uppsatsförfattaren och blivit tillfrågade om de har ett speciellt 

team med utredare som arbetar med unga vuxna missbrukare. Rundringningen visade på att det finns 

fyra socialtjänster i Stockholm stad som har ett speciellt team med utredare för unga vuxna klienter. 

Av de fyra socialtjänsterna gjordes intervjuer på tre utav dem då den fjärde endast hade en utredare 

som var på ledighet. De tre socialtjänsterna som valts ut av uppsatsförfattaren har varit de enda som 

kunnat ge information om ämnet som undersökts och studiens huvudlinje har därför varit att intervjua 

samtliga personer som kunnat ge informationen som efterfrågats. Totalt finns sju personer som arbetar 

som utredare vid dessa fyra team för unga vuxna varav två var på ledighet. Därav blev fem utredare 

intervjuade.  

Kvalitativa intervjuer utfördes med utredarna för att förstå arbetssituationen, vilka kriterier de utgår 

ifrån vid val av vård samt hur de ser på möjligheterna till att arbeta evidensbaserat.  

Resultatet studien ger kommer att visa hur utredare specialiserade på utredning av unga vuxna 

arbetar. Dessa utredare valdes som population då de kan antas arbeta mest specialiserat och effektivt 

med unga vuxna missbrukare. Om de inte arbetar evidensbaserat på de specialiserade enheterna ansågs 

det osannolikt att det skulle bedrivas evidensbaserat arbete för unga vuxna på andra enheter. 

2.5 Bortfall 

Det var uppsatsförfattarens intention att intervjua utredare inom samtliga fyra socialtjänster som angett 

att de arbetar i speciella unga vuxna team. En av de fyra socialtjänsterna hade endast en utredare som 

arbetade enbart med unga vuxna men denna utredare var på ledighet och gick därför inte att nås. På en 

annan socialtjänst var en av de två utredarna på ledighet vid intervjutillfället. Beslut togs med hänsyn 

till tidspress att genomföra intervjuer med enbart den tillgängliga utredaren och de övriga utredarna på 

de andra två stadsdelarna. Sammanlagt gjordes fem intervjuer på tre olika socialtjänster och med tanke 
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på tidsbegränsningen i arbetet föreföll det svårt att hinna genomföra ytterligare en intervju, den sjätte, 

vid ett senare tillfälle. Det är två från varje socialtjänst som intervjuats förutom vid en av 

socialtjänsterna där en av de två utredarna, som tidigare nämnt, var bortrest. De berörda 

socialtjänsterna har endast haft två utredare som särskilt arbetat med utredning för unga vuxna.  

2.6 Intervjuguide 

För att få en viss struktur på intervjun användes en intervjuguide med relativt öppna frågor för att inte 

leda intervjun utan försöka få respondenten att tänka och svara utifrån sin egen kunskap och egna 

tankar. Det har varit uppsatsens syfte och frågeställningar som föranlett och gett upphov till de frågor 

som kommit med i intervjuguiden. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att genomarbeta frågorna 

utifrån det syfte och de frågeställningar uppsatsen har ställt. Uppsatsens syfte har därför varit i fokus 

vid avgörandet av frågeställningarna och frågorna i intervjuguiden. Ett par av frågorna har tillkommit i 

samråd och diskussion med handledaren. Den intervjuguide som användes vid intervjuerna finns 

bifogad som Bilaga 1. 

2.7 Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna tillfrågades var och en av respondenterna huruvida de ville vara med på intervjuer. 

De informerades muntligt om de etiska aspekterna och syftet med studien och förfarandet av 

materialet. Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen vid senare tillfälle. Vid den initiala 

kontakten på telefon hade respondenterna blivit informerade om önskemålet att få spela in intervjuerna 

och ingen uppgav sig ha något emot det. Att informera respondenterna tidigt om önskemålet att spela 

in gjordes eftersom det kan anses ovant och besvärande för den som blir intervjuad (Bryman, 2011).   

De frågor som intervjuguiden består av är försök till öppna och begripliga frågor för att öppna upp 

samtalet, följdfrågor har tillkommit för att utveckla svaren och få fram fler nyanser i svaret. Samtliga 

frågor har varit så öppna och undersökande som möjligt för att få ut det mesta av respondenten och i 

försök till att inte leda svaret i någon riktning. Utforskande frågor har också ställts för att få mer fakta 

kring ett speciellt ämne som respondenten nämnt.  

2.8 Bearbetning av empirin  

Intervjuerna transkriberades för att göra det lättare att ta till sig resultatet av intervjuerna. Bryman 

(2011) beskriver transkribering som ett bra sätt, om än tidskrävande, för att bearbeta intervjuer. Det 

ger intervjuaren möjlighet att på ett enkelt sätt gå igenom intervjusvaren flera gånger. 

Transkriberingen gjordes med stor noggrannhet för att kunna se var intervjupersonen funderade innan 

svar och viss tveksamhet eller emfas kunde tydas. 

 De transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger för att kunna ta till sig både de 

ämnen som intervjupersonerna tog upp och dels vilka ämnen som intervjupersonerna undvek att ta 

upp. Vid tveksamhet ställdes efter intervjun följdfrågor till intervjupersonen för att se att tolkningen 

blivit korrekt. 
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För att bearbeta det transkriberade materialet och underlätta presentation av resultatet valde 

uppsatsförfattaren att göra en tematisk analys av materialet. En metod för tematisk analys är att gå 

igenom materialet och leta efter återkommande ord eller teman (Bryman, 2011). Teman valdes ut från 

syftet med uppsatsen, de huvudteser som finns inom evidensbaserad praktik. Intervjuerna 

sammanfattades och den kunskap de gett sorterades in under rätt rubrik. Efter det plockades relevanta 

citat ut för att få fram det verkligt uttryckta som en tyngd till materialet och för att förtydliga det 

sammanfattade. 

Resultatet är inte en återgivning av intervjuerna i sin helhet eftersom det inte ansetts relevant att 

återge samtliga delar. Det som har valts bort av författaren är djupare beskrivningar av olika typer av 

behandlingsmetoder. De har valts bort då det inte ansetts nödvändigt för att kunna beskriva utredarens 

arbetssituation och på vilka premisser de bedriver sitt arbete.  

2.9 Validitet och reliabilitet 

För trovärdighet och tillförlitlighet av en forskningsstudie är det viktigt att i studien behandla frågan 

om Reliabilitet och Validitet. Bryman (2011) tar upp vikten av att diskutera dessa två begrepp i den 

kvalitativa forskningen. Bryman (2011) menar att forskaren kan dela upp reliabilitet och validitet i en 

extern och en intern del för att underlätta förklaringen av begreppen och deras påverkan på 

forskningen.  

Extern validitet beskriver hur en forskningsstudie kan användas för att generalisera resultaten till en 

större grupp (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är det vanligt att kvalitativa studier har en låg 

validitet eftersom endast en liten del av populationen undersökts. För denna uppsats är emellertid den 

totala populationen undersökt, alla utredare som ingår i speciella team för unga vuxna har intervjuats 

bortsett från bortfallet om två utredare. Den externa validiteten är därför inget problem för denna 

undersökning.  

Intern validitet hanterar relationen mellan resultat och teori, att de resultat som kunnat observeras i 

undersökningen är relevanta och giltiga (Bryman, 2011). Här ser uppsatsförfattaren att den interna 

validiteten är god då slutsatsen visar att det som skulle undersökas har undersökts och att resultaten är 

tydliga och får stöd i den teoretiska referensramen och tidigare forskning.  

Reliabilitet beskriver möjligheten för andra forskare att göra om samma studie och få ett likartat 

resultat. Att ha en hög reliabilitet är komplicerat med kvalitativa forskningsstudier i allmänhet 

eftersom kvalitativa studier är väldigt beroende av de specifika omständigheter som råder vid det 

enskilda forskningstillfället. Reliabiliteten ökar dock om metoder och tillvägagångssätt beskrivs 

utförligt (Bryman, 2011). Detta stämmer överens med denna uppsats vilket gör att reliabiliteten kan 

anses vara relativt hög. Att beskriva hur uppsatsen har genomförts grundligt är något 

uppsatsförfattaren varit noggrann med och ansett viktigt och försökt åstadkomma. 
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För denna studie är reliabiliteten stärkt eftersom intervjuguiden granskats av handledaren och 

intervjufrågorna ställts så öppna som möjligt och en stor noggrannhet har präglat 

transkriberingsarbetet.  

Vid intervjuernas transkribering har en noggrannhet funnits för att få med vartenda ord och paus 

och hummande för att inte missförstå innebörden av en mening. Samtliga intervjuer har spelats in och 

lyssnats på tre gånger för att inte missa ändelser, korrekt uttal av ord och ordföljd. Transkriberingen är 

således exakt det som sagts vid intervjuerna och det ger en, så när som, precis återspegling av vad som 

framkommit. Dessutom antecknades när en respondent nickade eller gjorde någon form av 

gestikulering som inte upptogs vid inspelningen av intervjun. Allt detta ökar reliabiliteten av resultatet.  

2.10 Datainsamling 

För att starta arbetet med att skapa en bild över forskningsområdet utgick uppsatsförfattaren från de 

utredningar och rapporter från Socialstyrelsen och statliga utredningar som ligger till grund för 

problemformuleringen. Genom att läsa dessa noggrant kunde relevant forskning hittas via 

litteraturförteckningen och de hänvisningar dessa utredare gjort till annan forskning.  

För att skapa en bredare kunskapsbas har ytterligare efterforskning gjorts för att finna tidigare 

forskning i ämnet. Dessa har gjorts med sökorden nedan i ett antal databaser. I de fall där en engelsk 

sökning gjorts står den översättning som använts bredvid det svenska sökbegreppet. Databaser som 

användes vid sökningarna var SOCINDEX, DiVA och Google. Eftersom SOCINDEX är en engelsk 

sökmotor användes endast de engelska sökbegreppen i denna databas.  

Missbruks- och beroendevård unga vuxna – Addiction treatment for young adults 

Missbruks- och beroendevård inom Stockholm stad 

Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården – guidelines in addiction treatment 

Missbruk unga vuxna – substance and drug missuse young adults 

Evidensbaserd praktik inom socialtjänsten 

 

Sökningarna i databasen DiVA gav flera resultat inom området missbruks- och beroendevård. Det 

visade sig dock att ingen forskning påträffades inom det specifika området unga vuxna, vilket denna 

undersökning syftar till att belysa. Det gav ändå en bild av ett väl genomlyst forskningsområde. 

Sökningen i SOCINDEX gav färre resultat varav endast ett var relevant för uppsatsen. Google gav 

istället en större mängd träffar av relevans där flera forskningsrapporter och utredningar presenteras i 

kunskapssammanställningen. 

2.11 Etik  

Etik är en viktig del inom forskningen. Att följa de etiska och moraliska värderingarna är en 

självklarhet för de flesta forskare. Trots det har det varit nödvändigt med lagstiftning inom området. 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Lag om etikprövning av forskning som 
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avser människor, SFS 2003: 460). Denna lag ämnar skydda och respektera enskilda människor vid 

forskning. Uppsatsen behöver inte ansöka om etisk prövning eftersom studien utförts vid högskola.  

Det finns ett antal krav som forskare har att ta hänsyn till i arbetet med en studie.   

 Samtyckeskravet (Bryman, 2011) innebär att respondenten ska ge sitt medgivande till att 

medverka i studien.  

 Informationskravet (Bryman, 2011) innebär att respondenterna ska få information om 

syftet med uppsatsen, vilket tillvägagångssätt som används, hur personlig information 

förvaras och används i forskningsarbetet och få vetskap om att det när som helst är fritt att 

avsluta sin medverkan.  

Att se till att respondenterna är medvetna om dessa rättigheter och att informera om vilket syfte 

uppsatsen har, är en naturlig del i uppsatsskrivandet. Respondenterna ska när som helst kunna avbryta 

intervjun. Författaren har tydliggjort vid dels den initiala kontakten, samt vid intervjutillfället att 

medverkan i undersökningen är frivillig och att de kan välja att vara anonyma samt avbryta om önskan 

uppstår därom. De har även fått information om syfte och tillvägagångssätt för studien.  

 Konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) innebär att alla personuppgifter ska förvaras på ett 

sätt så att obehöriga ej har tillgång till dem.  

I denna uppsats kommer endast författaren att ha tillgång till personuppgifterna om vilka som svarat. 

Intervjuerna kommer ha fokus på respondenternas arbetssätt.  

 Nyttjandekravet (Bryman, 2011) innebär att de uppgifter om individer som framkommer i 

och med forskningsprocessen endast får nyttjas i sammanhang av forskningen. 

Det är endast för att besvara syftet med denna studie som informationen som framkommit vid 

intervjuerna använts.  

Uppsatsförfattaren har varit tydlig med uppsatsens syfte och hur materialet kommer presenteras 

gentemot intervjupersonerna. Intervjupersonerna efterfrågade inte, och lovades inte heller, anonymitet. 

Uppsatsförfattaren har ändå valt att presentera resultatet anonymt. Vem av respondenterna som säger 

vad eller i vilken stadsdelsförvaltning personen arbetar är inte uttryckt. Stadsdelarna benämns endast 

med bokstäver utan beskrivning vilket gör att det inte är möjligt att utläsa vilka stadsdelar det är som 

intervjuerna skett i. Ur ett forskningsperspektiv har det även varit omöjligt att genomföra 

undersökningen på en annan eller större population då de intervjuade är den samlade populationen.  

2.12 Metoddiskussion 

Resultatet består av intervjuer med fem handläggare som arbetar som utredare inom socialtjänster med 

specialenheter för unga vuxna i Stockholms stad. Två av respondenterna har till en mindre del av sin 

arbetstid även arbetat som behandlare. Det är dock i egenskap av utredare som de intervjuats. 
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Handläggarna arbetar vid tre olika socialtjänster i Stockholms stad som valts ut för intervjuer då de 

samtliga angett att de har en tydlig uppdelning mellan unga vuxna och vuxna i mötet med klienterna. 

En av socialtjänsterna har till nyligen haft en uttalad uppdelning med ett team enbart för unga vuxna. 

De har nu upplöst teamet formellt även om personerna från teamet fortfarande hanterar de unga vuxna 

klienterna. 

För att kunna besvara syftet har dessa utredare valts ut för intervjuer. Valet av intervjupersoner 

gjordes då dessa personer var de som kunde besvara syfte och frågeställning. Ambitionen var att 

genomföra intervjuer med samtliga utredare. Det var dock två utredare som var otillgängliga under 

intervjuperioden och betraktas därför som bortfall.  

Det hade varit intressant att undersöka samtliga missbruks- och beroende mottagningar för att se 

hur missbruks- och beroendevård ser ut för unga vuxna i hela Stockholm. Det har dock varit 

nödvändigt att begränsa omfattningen av studien då det skulle blivit ett för stort arbete att intervjua 

utredare på samtliga socialtjänster i Stockholm stad. Alternativet skulle kunna ha varit en kvantitativ 

undersökning, eventuellt via enkäter. Det förkastades dock av uppsatsförfattaren eftersom det inte 

skulle ge de nyanser i svar som eftersöktes.  

2.13 Förförståelse 

Under uppsatsförfattarens praktik fick denne inblick i hur olika delar av missbruksvården fungerar. 

Författaren uppmärksammade fler områden där arbetssätt och evidensbaserad praktik inte går ihop. 

Inom området som rör insatser och behandlingsmetoder för unga vuxna med missbruksproblematik 

saknas exempelvis nationella riktlinjer. I och med detta väcktes frågan vilka kriterier utredare inom 

området utgår ifrån när vårdinsatser beslutas för unga vuxna. 

2.14 Begrepp 

Begreppen som nämns här är centrala för uppsatsen och beskrivs därför i korthet. 

Unga vuxna/ den Unge/ Ungdomar – Det är med fokus på dessa människor som uppsatsen kommer att 

skrivas. Det är även en viktig avgränsning i arbetet eftersom uppsatsen ämnar undersöka endast 

vårdinsatser för unga vuxna. Definitionen av vad som avser unga vuxna varierar mellan olika 

vårdinrättningar. De som passar in i mallen för unga vuxna är mellan 18-25 år på två socialtjänster och 

mellan 18-29 år på en socialtjänst av de tre som intervjuerna skett på. Begreppet unga vuxna kommer 

därför att visa sig i de olika intervjuerna som författaren har genomfört.  

Missbruk/ Drogberoende – Missbruk och beroende är det centrala området för undersökningen som 

uppsatsen belyser. Missbruk och beroende är uttryck som kan vara svåra att definiera då olika personer 

har olika syn på vad missbruk och beroende är. Uppsatsförfattaren kommer inte på egen hand försöka 

definiera vad ett missbruk eller beroende är utan istället kommer de distinktioner andra forskare och 

personer har använt att anammas. 



13 

 

Insatser – När författaren nämner insatser inom socialtjänsten menas insatser som riktar sig till 

klienter som kommer till socialtjänsten. 

Utredare – Utredaren är den som arbetar på socialtjänsten och som är den första personen klienten 

möter. Denne har som uppgift att utreda vilka behov som finns och bevilja vilka stöd, insatser och 

behandlingar som klienten ska få ta del av.  

3 Kunskapssammanställning 

3.1 Missbruks- och beroendevård i allmänhet 

Sökningar efter tidigare forskning har gjorts och visar att missbruks- och beroendevård är ett 

omskrivet ämne. Utredningar har gjorts av olika myndigheter, regeringen och intresseorganisationer. 

Dessa ger en bild av hur dels missbruket ser ut i Stockholm och hur missbruks- och beroendevården 

ser ut och fungerar idag. Utredningen som gjordes av Länsstyrelsen i Stockholms Län (2003) “Den 

öppna missbruksvården i Stockholms län - en kartläggning” beskriver hur olika kommuner och 

stadsdelar använder sig av olika vårdformer inom beroende- och missbruksvården. I utredningen visas 

bristen av speciella insatser för unga vuxna i behov av beroende- och missbruksvård. Den är av 

intresse eftersom uppsatsförfattaren vill ta reda på hur urvalet av vård ser ut. Statens offentliga 

utredning (SoU, 2011:35) ger en omfattande beskrivning av missbruks- och beroendevården och ger 

en specifik inblick i ungdomars situation. Den ger på samma gång en övergripande och djupgående 

inblick i missbruks- och beroendevården. Ovan nämnda instanser har tidigare skrivit om missbruks- 

och beroendevården, dock är endast en liten del fokuserad på ungdomar och unga vuxna. 

3.2 Missbruks- och beroendevård av unga vuxna 

Behandlingen som är utformad för vuxna individer lyckas inte tillgodose de specifika behov som unga 

missbrukare har. Wagner (2008) understryker att ungdomar inte är biologiskt, mentalt eller 

känslomässigt färdigutvecklade, vilket bland annat har stor inverkan på den unga människans 

förståelse av sitt eget beteende och förmågan att kunna ta till sig behandling. Detta menar Wagner är 

en anledning till att inte använda samma insatser för unga som lider av ett missbruk som för vuxna 

missbrukare. 

Borg et al. (2011) konstaterar att det finns en samstämmighet inom internationell forskning som 

visar att det inte är varken lämpligt eller produktivt att använda behandlingsmetoder framtagna för 

vuxna missbrukare på unga. Det krävs istället anpassade metoder som tar hänsyn till den unges 

specifika situation. 

En omfattande forskningsstudie gjord av Hodgins, Lövenhag, Rehn & Nilsson (2013) visar på den 

ineffektivitet och låga andel rehabiliteringar som behandlingsinsatser har på ungdomar och unga 

vuxna med missbruksproblematik. Studien har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Centrum 

för klinisk forskning i Västerås och Maria Ungdom i Stockholm där Hodgins et al. (2013) har gjort en 
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femårsuppföljning av 180 ungdomar med missbruksproblem. De studerade ungdomarna var vid 

studiens början nyinskrivna på Maria Ungdom där de bedömdes och fick behandling. Vid uppföljning 

efter fem år var fortfarande 147 av dem kvar i missbruk. Flera av de ungdomar som medverkade i 

studien, som nu var unga vuxna, levde i social misär, hade föräldrar som missbrukade och få av dem 

hade kontakt med socialtjänsten. Hodgins et al. (2013) beskriver i studien att barn och ungdomar med 

missbruksproblem är en mycket utsatt grupp. Trots vidden av studien där faktorer som bland annat 

psykiatrisk utredning och psykosociala faktorer hos både ungdomarna och deras föräldrar tagits i 

beräkning, har forskarna svårt att hitta bakgrundsfaktorer som förklarar vilka som fortsatte missbruka 

och vilka som slutade. 

I England har hälsovårdsmyndigheten rekommenderat att speciella riktlinjer används när unga 

vuxnas missbruksproblem ska behandlas. Riktlinjerna som rekomenderas, Practice standards for 

young people with substance misuse problems, är framtagna av The Royal College of Psychiatrists 

(2012). De beskriver de unga som mindre beroende av missbruksvård som den är utformad för vuxna 

och mer beroende av psykosociala insatser och stöd i familjesituationen. Den brittiska bilden av ungas 

missbruksproblem är att orsaken till missbruket till stor del beror på en problematisk tillvaro i 

allmänhet, i hemmet, i skolan eller på arbetet. Detta gör att insatser från flera delar av samhället krävs 

i arbetet. I många fall har även missbruket inte hunnit utvecklas till samma djupgående beroende som 

hos vuxna, vilket gör att det inte kräver lika lång tid av behandling. Myndigheten betonar på sin 

hemsida vikten av fortsatta, samordnade, insatser från andra samhällsinstanser när den regelrätta 

missbruksvården är över (http://www.nta.nhs.uk/young-people.aspx). 

För unga vuxna med missbruk är det en mycket stor andel som lider av samsjuklighet. Bender, 

Springer & Kim (2006) har i en undersökning studerat samsjuklighet hos ungdomar och kommit 

fram till att det är individer med samsjuklighet som utgör normen i gruppen. De uppger att mellan 

50-90 % av missbrukande ungdomar har en samsjuklighet som grundar sig i psykiatriska problem. 

Endast en mindre andel missbrukande ungdomar är utan samsjuklighet. 

Relationen mellan missbruk, riskbruk och psykisk ohälsa bekräftas i en svensk studie av 

Tengström (2006). Där framkommer det att 80-90 % av ungdomar med missbruk eller riskbruk 

som medverkade i studien, någon gång lidit av psykisk ohälsa. 

4 Teoretisk referensram 

4.1 Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt till arbetet inom medicinen och socialt arbete. Detta 

förhållningssätt är viktigt för att kunna förstå hur vården inom socialtjänsten är på väg att utvecklas. 

Det är den nya metod som skall bli mer grundläggande i arbetet inom socialtjänsten och är redan 

normsättande för arbetet efter riktlinjer från Socialstyrelsen. 

http://www.nta.nhs.uk/young-people.aspx
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Grundtanken med evidensbaserad praktik är att kunskap från forskningen, de praktiska erfarenheter 

utövaren besitter och kunskapen som klienten ger utövaren, vägs samman för att tillsammans skapa en 

grund för vårdinsatser. Bergmark, Bergmark, & Lundström (2011) beskriver att den evidensbaserade 

modellen genom åren har blivit mer fokuserad på att professionen ska ta hänsyn till klientens 

önskemål. Klientens rätt att säga till om behandlingen som erbjuds, är en rätt nedtecknad i 

Socialtjänstlagen. 

Bergmark et al. (2011) beskriver Haynes modell över evidensbaserat arbete inom vården som ofta 

kommit att användas även inom socialt arbete. Nedan visas en modell över hur Bergmark et al. tolkar 

Haynes beskrivning och bild av det evidensbaserade arbetet inom vården. Bergmark et al. visar genom 

modellen hur den evidensbaserade beslutsprocessen ser ut, det som i modellen kallas ”Klinisk 

Expertis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. Den evidensbaserade beslutsprocessen, Bergmark et al. tolkning av Haynes et al. (Bergmark 

et al., 2011).  

 

En av de poänger som denna modell ger genom att visa på den kliniska expertisen är att fokus även tas 

till de övriga omständigheter som påverkar. Dessa övriga omständigheter kan till exempel vara 

tillgängligheten av vård på den aktuella platsen (Bergmark et al., 2011). Lagar och regler kan vara en 

annan övrig omständighet som utredare inom socialtjänsten behöver ta hänsyn till vid beslutet om 

insats. Det blir en del i expertisens kunskap enligt en guide om evidensbaserad praktik utgiven av 

Socialstyrelsen (2012).  
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Socialstyrelsen betonar i sin guide till evidensbaserad praktik att ordvalet ”Evidensbaserad praktik” 

använts för att belysa två egenheter. Dels svårigheten i att visa på att en insats har ett tillräckligt stöd i 

evidensen och dels att även annan kunskap vid sidan av den vetenskapliga, är viktig. De beskriver 

evidensbaserad praktik enligt följande: ” Evidensbaserad praktik handlar om en medveten och 

systematisk strävan att bygga vård och omsorg på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens).” 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Oscarsson (Oscarsson, 2009) arbetar vidare på förhållningssättet om evidensbaserad praktik inom 

vården och har anpassat den till socialtjänstens arbete. Oscarsson (2009) menar att det finns sju 

områden som bör tas i beaktning när man använder ett evidensbaserat förhållningssätt inom 

socialtjänsten. De sju områdena är till viss del överlappande men ger en klar bild över de områden som 

kan anses extra viktiga i arbetet med en klient inom socialtjänsten.  

Även om de sju steg som nämns av Oscarsson (2009) inte är direkt menade för socialtjänstens 

arbete med missbrukare, är den uppdelning och fördjupning Oscarsson gör av den evidensbaserade 

vården intressant. I synnerhet punkt nummer 6 om Klient/brukar rationalitet i linje med den 

utvecklingen mot klientpåverkan Bergmark et al. (2011) nämner. 

 

1. Den reflekterande praktikern/klinikern.  

Med den reflekterande praktikern/klinikern hänvisar Oscarsson tillbaka till den modell över 

evidensbaserad praktik inom vården som beskrivits tidigare i figur 1. Det gäller den avvägning som 

utredaren/behandlaren inom socialtjänsten gör efter att omständigheterna tagits i beaktning i det 

rådande fallet.  

2. Forskning och den professionella erfarenheten.  

Oscarsson tar i steg två upp den kunskap, byggd av forskning och erfarenheter, som professionen 

som yrkesgrupp sammanlagt har samlat ihop genom åren. 

3. Klient-/brukarperspektivet. 

Denna punkt ämnar öppna upp för de idéer och tankar som klienten/brukaren har om sin egen 

situation och behandling.  

4. Kritisk granskning av egna erfarenheter, forskningsstödet och insatserna.  

Denna punkt syftar till att utredaren/behandlaren skall ifrågasätta tidigare vetskap för att på nytt, 

med ett rent synsätt kunna finna den bästa insatsen för klienten.   

5. Kontextberoendet, det vill säga patientens livsomständigheter och villkoren i övrigt för att 

genomföra olika insatser.  

Denna punkt tolkas som att Oscarsson vill trycka extra på att det är individens unika situation som 

måste hanteras. Det finns inga modeller eller riktlinjer som kan passa in på alla vilket gör att de 

insatser som sätts in måste anpassas efter de rådande omständigheterna. 

6. Klient-/brukarrationaliteten.  

file:///C:/Users/Svahntoshiba/Documents/böcker/16e76_0014.smil%23rng_txt_0014_0006
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Med klient/brukarrationalitet vill Oscarsson belysa vikten av att klienten är motiverad till och tror 

på den behandling som praktikern/klinikern kommer fram till. Att klienten/brukaren tror att de 

insatser som sätts in kan leda till ett uppbrott från missbruket är ofta det som i själva verket gör det 

möjligt att sluta. Viljan att söka hjälp och sedan bli motiverad till att sluta är en förutsättning för en 

lyckad åtgärd eftersom det inte med socialtjänstens verktyg är möjligt att hjälpa någon som inte vill 

bli hjälpt.  

7. Utvärderingsmetod efter situationen.  

Oscarsson vill med detta poängtera att man måste utvärdera varje insats på det sätt som passar 

insatsen bäst.  

Oscarsson beskriver att det evidensbaserade arbetet även är ett sätt att bygga lokal kompetens 

genom att dokumentera och strukturera information om de insatser som praktikern beslutat om 

efter sammanvägningen av de tre benen, kunskap från forskning, professionell kunskap och 

klientens situation. Den dokumentation som görs kan sedan användas för att jämföra effekter av 

insatser mellan individer med liknande situation. På det viset kan de mest effektiva alternativen 

lyftas fram (Oscarsson, 2009). 

5 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras som ett sammandrag av samtliga intervjuer där huvuddragen i 

likheter och skillnader mellan svaren kommer att belysas. Resultatavsnittet kommer att vara 

styckeindelat och grupperat efter de huvudteser som finns i Socialstyrelsens skrift om evidensbaserat 

arbete. De olika huvudteser som kommer behandlas är klinisk status och övriga omständigheter, 

klientens önskan om vården och bästa möjliga evidensen. Resultatet kommer även att innehålla ett 

kortare kapitel som beskriver vilka klienterna är samt ett kapitel om skillnader mellan de tre 

socialtjänsterna. Dessa två kapitel upplever uppsatsförfattaren skapar en större förståelse för resultatet.  

De tre socialtjänsterna är benämnda Socialtjänst A, Socialtjänst B och Socialtjänst C i 

resultatpresentationen. 

Skillnad mellan de tre socialtjänsterna föreligger i demografi, i de vanligaste drogerna och i deras 

geografiska läge. Kulturella skillnader mellan olika grupper gör att det föreligger skillnad i hur 

exempelvis anhöriga hanterar en familjemedlems missbruk.  

5.1 Klienterna 

Klienterna som utredarna möter är mycket varierande i både ålder och problem. Åldersspannet för att 

klassas som ung vuxen varierar mellan socialtjänsterna. Socialtjänst A och C bedömer unga vuxna 

som personer mellan 18-25 år, medan socialtjänst B bedömer 18-29 år som ung vuxen.  

Det finns många likheter mellan klienterna i de olika stadsdelarna. Det är samma bakomliggande 

problem som nämns av de olika utredarna, problematisk familjesituation, problem i skolan eller en 

psykisk obalans leder ofta till missbruk. Drogvanorna som de unga vuxna söker för skiljer sig inte 
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nämnvärt åt mellan stadsdelarna. De vanligaste missbruken är cannabis och alkohol. På socialtjänst A 

säger en utredare att: ”Cannabis är det vanligaste. Absolut överlägset vanligast. Cannabis och 

alkohol…”. En utredare på socialtjänst C anger samma trender inom missbruket ” Visst alkohol finns 

med men cannabis är den stora drogen för de unga, absolut”. I stadsdel B är det emellertid en viss drog 

som orsakar problem. 

En av respondenterna verksam i stadsdel A nämner även att av övriga droger som florerar i 

missbrukskretsar är Subutex vanligt hos unga vuxna i den specifika stadsdelen. Det säljs av äldre 

missbrukare som fått det utskrivet till sig för behandling av heroinmissbruk. Även internetdroger av 

olika slag missbrukas i stor utsträckning i samtliga stadsdelar. 

5.2 Klinisk status och övriga omständigheter                

Det konstateras av samtliga respondenter att det sällan är enbart missbruket i sig som för klienterna till 

socialtjänsten. Det kan vara en ofullständig skolgång, kriminalitet, hemlöshet, arbetslöshet eller ett 

sidomissbruk där flera olika preparat missbrukas, exempelvis cannabis och alkohol. Vanligast är dock 

att klienterna har en dubbeldiagnos, i form av missbruk och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa nämns som 

katalysator för många problem som sedermera leder till ett missbruk och vice versa. En respondent vid 

socialtjänst A säger: ”Mycket ungdomar som har dubbeldiagnoser mår jätte dåligt. Många gånger är ju 

de som är svårast, de som har dubbeldiagnos.”  

Dubbeldiagnoserna är även de mest komplicerade att hantera då klienter som samtidigt lider av en 

psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom och ett missbruk inte alltid är mottaglig eller aktuell för de 

vanligaste behandlingarna. För dessa klienter gäller det att utreda om den psykiska sjukdomen funnits 

sedan tidigare eller om den är utlöst av drogmissbruket. Klienterna saknar ofta sysselsättning och 

bostad vilket är två andra aspekter för klienten att arbeta med.  

Klienterna som utredarna möter kommer till socialtjänsten från flera olika håll. Det kan vara ett 

spontant besök från en person med missbruksproblematik, att personen blivit remitterad från andra 

enheter eller att de har blivit föremål för utredning efter anmälan från polisen. Detta beskriver bland 

annat en respondent på socialtjänst B: ”Annars så kommer folk hit själva eller ofta remitterade från 

annan del av socialtjänsten, försörjningsstöd framför allt och en del kommer för att de blir för gamla 

för barn och ungdom.”  

För unga skiljer sig vård och behandlingsmetoderna mot de som ges vuxna. Respondenterna 

beskriver att förstärkt vård är en insats som kan ges parallellt med öppenvården vilket är ett 

komplement som underlättar för klienten med exempelvis att hämta klient hemma, ringa, skicka 

påminnelser, följa med på möten, till skola, till arbete. Det är något som används ofta för unga vuxna 

klienter. 

Behandlingar på behandlingshem är något samtliga respondenter försöker undvika. Resultaten som 

utredarna kan se, med hjälp av utredarnas erfarenheter, visar att behandling på hemmaplan ger bättre 

resultat. Först när det verkligen är nödvändigt beslutas om behandlingshem. Innan det beslutet, har 
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öppenvårdsbehandling testats flertalet gånger anger respondenterna. En utredare vid socialtjänst C 

berättar: ”det finns en evidens när det gäller öppen behandling att det ger mycket goda resultat än att 

vara placerad på behandlingshem.”  

Det är inte sällan en sådan placering inte gynnar klientens levnadsvillkor på hemmaplan. En tids 

vistelse på behandlingshem kan göra att klienten gör ett avbrott i sitt missbruk men när denne väl 

kommer tillbaka hem igen väntar samma liv som innan behandlingshemmet vilket gör att klienten lätt 

hamnar i samma mönster som innan behandlingen. Problemen med att överföra erfarenheter och 

beteenden från en längre vistelse på behandlingshem till sitt vanliga liv beskriver en utredare vid 

socialtjänst B: 

För det är ju inte bra, för man börjar skapa ett liv på behandlingsinstitutionen och alla de, 

alltså så, förändringar som man gör är liksom kopplade till behandlingsinstitutionen vilket inte 

blir bra. För då har man inte heller, då har man inte den där beredskapen när man kommer 

hem, att överföra de lärdomarna man har gjort där till sitt vardagsliv. Det behöver man ju 

träna på även i vardagen. 

 

Tre respondenter vid socialtjänst A, B och C nämner att det alternativ som kanske bäst gynnar 

individen är att skickas på avgiftning inom öppenvården som går väsentligt fortare, är avsevärt mindre 

kostsamt och ger samma resultat som ett behandlingshem. Det finns dock de klienter som verkligen 

behöver komma bort för att bryta missbruket och där det inte finns många andra alternativ än att bo på 

behandlingshem, kanske på annan ort, med ett dagsprogram som styr och ett specifikt tema som 

hjälper individen på rätt spår. En respondent vid socialtjänst A säger:  

Jag har i alla fall ingen övertro på behandlingshem för ungdomarna. Ibland kan det vara bra 

för att avbryta den pågående missbruk men man kan lika väl lägga sig på sjukhus en vecka så 

blir man avgiftad och så kan man börja om på nytt. Så det är… men man får göra en 

individuell bedömning på var och en. Det gäller inte alla ungdomar förstås. Man gör det mesta 

individuellt. För det mesta vi får ju bättre resultat när det är öppenvård. 

 

Det finns en mängd olika behandlingshem med olika inriktningar och den vård som bedrivs på 

behandlingshemmen är kvalitetssäkrad. De ska ha goda resultat och evidensbaserade metoder ska 

bedrivas berättar en utredare vid socialtjänst A. 

I de fall där de unga vuxna har kontakt med sin familj eller bor hemma ser utredarna på 

socialtjänsterna att anhörigsamtal är en verksam insats. Anhörigsamtal är något som flera utredare 

nämner som en skillnad mot en utredning av en vuxen individ där det är mer sällsynt att de får med 

anhöriga i utredning eller behandling. Dock beskrev en utredare vid socialtjänst B att det var mycket 

svårt att få med familj eller någon i den unges närhet på grund av skam och rädsla för att bli utesluten 

från familjen. Utredaren säger att: ”Det är ju så att eftersom vi har större delen av befolkningen här i 

(B) är ju född i ett annat land än Sverige och många länder har en oerhört hård syn på missbruk. Det är 

inte accepterat alls.” utredaren fortsätter: ”… det är skamfyllt med missbruk vilket gör att om man 

missbrukar åker man ut hemifrån.”  Det skulle kunna vara en stor tillgång, uttryckte respondenten, om 
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mönstret kunde brytas och den missbrukande unge vuxne istället fick stöd och inte blev utesluten från 

familjens samvaro. 

Respondenterna ger en bild av ett komplext samarbetsnätverk. Samarbetet är nödvändigt för att 

kunna utreda hjälpbehovet hos klienterna, för att veta i vilken fas klienten är i och för att kunna 

genomföra de insatser som bedöms som nödvändiga. Alla respondenter anger att det största samarbetet 

sker internt med andra enheter inom socialtjänsten. Det är mycket vanligt att klienterna behöver 

försörjningsstöd vilket beviljas av enheten Ekonomiskt Bistånd eller att kontakt tas med 

Arbetsmarknadsenheten för att etablera klienten på arbetsmarknaden. 

Externt är Landstingets beroendevård den part där utredarna nämner ett djupt samarbete som 

överlag fungerar väl. Det kan gälla avgiftning, medicinering eller kontakt med psykiatrin. Kontakten 

med psykiatrin nämner respondenterna som mycket viktig eftersom andelen klienter med 

dubbeldiagnos är hög. Det är även samarbetet med psykiatrin som nämns som problematisk av 

utredarna vid socialtjänst A och B. En utredare vid socialtjänst A säger att ”det är jättesvårt att 

samarbeta med psykiatrin”. Samma utredare säger att: 

Det är väldigt svårt att liksom, något behandlingshem ska ta emot en psykotisk person. Då 

behöver vi liksom att psykiatrin stabiliserar den här personen innan vi kan arbeta med 

missbruket. Medan de tycker att vi måste arbeta med missbruket innan de kan gå in och jobba 

med psykiatrin så det är en strid mellan kommun och landsting. Men det blir ju så att vi tar det 

för vi har ju det yttersta ansvaret. Men det är väldigt svårt för oss, vi är inte psykiatriker, vi 

har inga insatser, vi kan inte ge medicinering. 

 

När klienter är psykotiska kan det vara svårt att utreda orsaken bakom psykosen, psykisk sjukdom 

eller om den är drogutlöst. Avhängt på orsaken hamnar ansvaret på antingen socialtjänsten eller på 

Landstinget. Utredarna vid socialtjänst C nämner att samarbetet överlag fungerar bra. 

Samarbete med andra enheter och myndigheter är genomgående för alla fem respondenter. De 

samarbetar med arbetsförmedling, frivård, kriminalvård, polisen och andra enheter på socialtjänsten. 

De samarbetar även med behandlarna på öppenvården och behandlingshemmen. 

De metoder som beskrivs av de fem respondenterna är desamma oberoende av vid vilken 

socialtjänst som respondenten arbetar på. De följer de riktlinjer om metoder vid utredning som 

Stockholm stad har givit ut även om ingen aktivt läser dem. En utredare på socialtjänst A nämner dock 

att ”ibland brukar vi bläddra i riktlinjerna” för att de ska se att de är på rätt väg i utredningen. På 

socialtjänst B anger istället en respondent att lagar är viktigare i arbetet än riktlinjerna.  

På frågan om vilka metoder som används vid utredning av ett missbruk eller beroende svarade 

samtliga att ASI, Addiction Severity Index, intervjuer var det grundläggande då det är en 

kartläggningsintervju. ASI intervjun, utgår utredarna ifrån, när de väljer vilken behandling som bäst 

lämpar sig för den enskilde individen. Vid socialtjänst A nämner en utredare:  

Man gör en bedömning både ifrån situation och problematik ungdomarna har och sen gör man 

så kallad, om vi säger så… Om det kommer en ungdom som har en drogproblematik, då gör 
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man en så kallad initial vårdplanering. Då gör man en intervju, en ASI intervju, där man alltså 

kollar på en kartläggning på hur omfattande nämligen ungdomarna har för bekymmer. Sen gör 

man alltså en förhandsbedömning helt och hållet och vill människan i fråga ha hjälp, 

behandling av något slag då gör vi med den, den här ungdomen behöver det och det och det.  

 

Vid utredningarna nämner samtliga att den egna erfarenheten om de behandlingar som finns att 

tillgå spelar in vid valet av insats. En respondent vid socialtjänst C nämner: 

Men sen också hur den sociala situationen ser ut, boende, boende sysselsättning, nätverk. Ah 

så, psykisk ohälsa eller inte är en viktig bit. Och sen också tänker jag vilken motivationsgrad 

man har själv, som klienten har själv, det avgör lite vilken ände man börjar eller var man kan 

börja. 

 

En insats som är lämplig för en klient är inte nödvändigtvis lämplig för en annan klient. Samtliga 

respondenter diskuterar med klienten om hur klienten själv skattar sitt behov av hjälp. En vårdplan 

utarbetas efter de resurser som finns att tillgå och behovet som belysts. När det gäller placering på 

behandlingshem måste utredarna hålla sig till de behandlingshem som är upphandlade av Stockholm 

stad. Att få en plats på ett behandlingshem som inte finns upphandlat kräver speciella omständigheter.  

5.3 Klientens önskan om vården 

Samtliga respondenter berättar att arbetet med unga vuxna går snabbare jämfört med vuxna, insatser 

sätts in fortare och tempot är högre för att klienterna inte ska tappa motivationen. Det är viktigt att 

agera snabbare mot unga vuxna för att förhindra att de fastnar i de negativa vanorna eftersom de är 

mer otåliga. En utredare vid socialtjänst C säger: ” Sen så behöver man ju, man märker ju det att de 

unga vill och behöver liksom se att någonting händer ganska snabbt. Man märker att de är ganska 

otåliga och de vill också mycket och jag tänker det är positivt”.  

Respondenterna beskriver att unga har en förväntansbild på insatserna och kontakten med 

socialtjänsten som innebär att de till exempel inte orkar vänta lika länge på resultaten av insatserna 

eller att de vill få en insats som utredaren inte finner lämplig eller inte ryms i budgeten. Det kan få 

som effekt att utredarna får sätta in insatser tidigare till unga vuxna än de skulle gjort till vuxna eller 

att de får arbeta hårdare för att komma överens om insatser över huvud taget. En utredare vid 

socialtjänst C säger:”… ju yngre man är desto mer händer det liksom, åt alla möjlig håll och ju 

snabbare måste det gå, man har sämre tålamod…”. En utredare vid socialtjänst B säger att: ”Jag skulle 

säga att man ger, man ger tidigare behandling. Alltså så med tidigare menar jag att man kanske går in 

med en behandlingshemsplacering i ett tidigare läge” 

Öppenvårdsbehandling är den vanligaste formen av insats som ges unga vuxna missbrukare. Den 

kan bestå av individuella samtal, MI samtal, KBT baserad samtalsbehandling och gruppbehandling. 

Dessutom finns MI grupper för personer som inte är motiverade att ta tag i sitt missbruk. 

Vid utredning om vilka insatser som kan bli aktuella för en klient nämner utredarna som intervjuats 

att klientens inställning till hjälp påverkar beslutet om vård. Eftersom anledningarna varierar till att 
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socialtjänsten kopplats in, varierar även motivationen hos klienterna. Vissa klienter kommer till 

socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd och inte för att bearbeta missbruket. Motivation är mycket 

viktigt för valet av behandling. Tre respondenter vid socialtjänst A och C nämner att om inte klienten 

är motiverad kan det hända att det inte ges någon insats. Det anses inte lönt då missbrukaren inte själv 

vill arbeta med missbruket. Motivation för att ta sig ur missbruket är mycket viktigt och en respondent 

vid socialtjänst A hänvisar till forskning om motivation som visar på vikten av detta. En utredare vid 

socialtjänst C säger att om klienten saknar motivation: ”…då kanske vi avslutar i lite pedagogiskt syfte 

för att vi känner att det faktiskt är ingen vits med den här kontakten, personen vill ingenting.” En 

utredare vid socialtjänst A säger: ”Har inte en ungdom bestämt sig för att lägga ner, lägga av med en 

drog, så spelar det ingen roll hur mycket behandling han får.” 

En annan vårdinsats som kan bli aktuell och som två respondenter nämner är LVM Lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall. Det behövs när klienten är en fara för sig själv, för andra och inte 

har insikt om att vård är nödvändigt. Där kan klienten få redskap för att kunna bli mottaglig för vård 

av fri vilja. Det framkommer dock kritik mot LVM behandlingar från en utredare på socialtjänst A 

som säger: ” Vi försöker undvika så mycket som möjligt en LVM för att LVM är ju nämligen bara ett 

motivationsarbete som kostar enorma pengar som inte leder någonstans egentligen. Det är bara ett 

break.” 

5.4 Bästa möjliga evidensen 

Av de fem utredare som intervjuades uppgav tre utredare vid socialtjänst B och C att de inte hann eller 

hade möjlighet att leta reda på ny forskning och att det upplevdes svårt att ta del av nya rön inom drog- 

och missbruksvården. En utredare vid socialtjänst C anger att: ”Det är ju liksom en vallgrav mellan 

såhär teori och praktik känns det som…” 

Samma respondent nämner att evidensbaserad praktik är något nytt som kommit men att det inte 

diskuterats mycket runt det ännu. 

Utredarna vid socialtjänst A uppgav att de får inblick i ny information och att det är en del av 

arbetet. De två anger att de får tillgång till ny forskning och att deras enhet är mycket bra på just 

forskning. En utredare nämner att det är en viktig punkt för att kunna ge rätt vård. De kan få 

information via e-post, kurser eller utbildningar. De anger även att de tittar på forskning inom området 

som ett intresse. En utredare nämner:  

… den här förvaltningen, i alla fall i den här enheten, är ju väldigt duktiga på, vi får mycket 

information. Så fort det är något nytt får vi via mejlen, att vi ska gå på kurs, gå på utbildning 

och så. Det är bra. Man måste hänga med vet du Caroline annars är man inte med 

utvecklingen så om man ligger efter så kan vi inte hjälpa till på rätt sätt. 

 

Informationsträffar och utbildningsdagar är i allmänhet inte någon svårighet att medverka vid för 

respondenterna. Samtliga utredare säger att den kanal för ny kunskap som finns är de 

informationsträffar som anordnas av Stockholm stad, men att det inte ger en tillräcklig koppling till 
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vetenskap och forskning. Utredaren vid socialtjänst B nämner att kopplingen till vetenskapen tappas 

efter att grundutbildningen är över: ” Och sedan, några år senare så har man liksom tappat den 

anknytningen och då är det mest att man går på något seminarium eller utbildning som man får liksom, 

”jaha har det här hänt”. En utredare vid socialtjänst A fortsätter på samma tema:  

Det är så man får göra, ha ett eget intresse i det. Nu när du säger det, jag tänker på det ofta att 

"nä nu skulle jag vilja gå tillbaka till SOPIS (Socialhögskolan vid Stockholms Universitet) 

och få reda på det senaste inom forskningen" men det har man ju inte riktigt tid med... 

 

Samtliga anger att det inte finns någon självklar informationskanal där ny forskning förmedlas. 

Respondenterna berättade även att ansvaret för att ta del av och sprida nya rön angående missbruks- 

och beroendevård i allmänhet inte ligger på enhetschefen. De uppger att det vore ett framsteg om en 

särskild person eller en central funktion i Stockholm stad kunde sammanfatta kunskapen och förmedla 

den till alla som arbetar inom socialtjänsten och de som är berörda.  

Tillgång till information om hur länder runt om i världen agerar med missbrukande unga vuxna 

skiljer sig åt mellan socialtjänsterna i de olika stadsdelarna. Från socialtjänst B och C säger sig tre 

respondenter inte veta särskilt mycket om hur omvärlden agerar medan de övriga två från socialtjänst 

A är insatta i de insatser som används. Här är det ett privat intresse hos utredarna vid socialtjänst A 

som gör att de har kunskap i hur långt andra länder kommit i utvecklingen mot en bättre missbruks- 

och beroendevård.  

Det framkommer att Sverige har en syn på missbruk som skiljer sig från några av våra grannländer 

samt från FN:s rekommendationer. Enligt respondenterna, av vilka merparten någon gång varit på 

studiebesök utomlands, har de en annan syn på missbrukaren än vad som förekommer i Sverige. 

Bilden hos respondenterna är att fokus är större på den egna viljan och att mindre tid läggs på 

uppsökande verksamhet i Sveriges grannländer. En utredare från socialtjänst A säger att attityden är: ” 

vill du droga – varsågod! Gör det! Kom tillbaka när du vill, bestämt dig för att sluta. Ungefär så. Här 

är det tvärtom. Här jagar man ungdomarna istället.” 

Subutexbehandling är ett område där Sverige skiljer sig från praxis. En av respondenterna berättar 

att Subutexbehandling, enligt FN:s rekommendation, är en kort behandlingsform för nedtrappning av 

ett missbruk som bör sättas in i början av en insats där målet är att insatsen kan tas bort efter några få 

månader eller ännu kortare. I Sverige krävs dock att en person varit drogfri i tre månader innan vården 

godkänner en behandling med Subutex. Det är alltså en omvänd uppfattning om användningen av 

läkemedlet. En annan respondent vid socialtjänst A berättar att i vissa länder i Europa och nu även 

Colorado i USA är bestämmelser kring vissa droger mer liberal vilket ger en annan attityd kring 

cannabis och droger i allmänhet. Dessa uppfattningar sprider sig till Sverige via media berättar 

utredaren. Respondenten beskriver Sverige som mycket konservativt när det gäller synen på droger 

och hur drogpolitiken förs i vårt land.  
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Det är tre respondenter som redogör för ett intresse att åka utomlands för att få reda på hur det 

förhåller sig med missbruks- och beroendevård och att få information kring vilka metoder och 

behandlingar som används. 

Tre av respondenterna vid socialtjänster B och C nämner att uppföljning av resultat är ett svårt 

område där de önskar bli bättre och få en bättre överblick. Samtliga respondenter gör uppföljningar på 

individnivå för att se hur resultatet blir men det sker inte någon kartläggning över flera klienter. En 

utredare vid socialtjänst C berättar: 

…i det direkta klientarbetet så utvärderar man ju egentligen kontinuerligt, om någon får en 

behandlingsinsats endera hos oss eller någon annanstans så har man ju uppföljningskontakt, 

alltså kontakt med vårdgivaren eller klienten eller boendet eller vad det är och kollar hur det 

funkar och behövs det här eller finns det behov av mera stöd och att man försöker i så fall 

erbjuda det stöd som behövs mer, men i praktiken kanske det är så att man inte har de 

resurserna att erbjuda liksom. Så det där är ju knepigt ibland tycker jag. 

 

Respondenten vid socialtjänst B beskriver uppföljningen: 

Och sen följer man upp den och då kollar man då till exempel via en ASI uppföljning och 

kompletterande samtal, har vi nått de mål som vi skulle, är det andra saker i livet som inte 

funkar, eller så. Är man drogfri eller är man inte det. Så kollar man då utifrån det behövs det 

en ny insats? 

 

De uttrycker en åsikt om att det är mycket svårt att mäta de effekter som deras insatser ger. En 

utredare vid socialtjänst C säger att: ” Det skulle ju vara drömscenariot att vi kunde få fram siffror och 

resultat som visar att de som får den här typen av hjälp går det bäst för”. 

 Det är inte alla klienter som genomför en uppföljningsintervju med utredarna efter en behandling 

och att mäta effekten av en insats kan man endast göra om man har uppföljning med klienterna. De tre 

respondenterna anger att det är många klienter som inte fullgör en insats, till exempel genom att inte 

dyka upp till fortsatta intervjuer eller behandlingar. En utredare vid socialtjänst A berättar:  

Sen finns det ju de som bara inte hör av sig mer, inte ansöker om någonting mer och vi får inte 

tag på dem. Och då brukar vi låta det gå, jag tror det är 3 månader… och sen avslutar vi om 

det inte kommit in någon anmälan eller ansökan eller så. 

 

Det är inte möjligt att veta anledningen till att klienter slutar att svara på samtal eller uteblir från 

behandling. Klienten kanske redan känner sig hjälpt med sitt missbruk och inte dyker upp av den 

anledningen, klienten kanske inte är nöjd med de insatser som klienten blivit tilldelad och inte dyker 

upp av den anledningen eller att missbruket har klienten i ett alltför hårt grepp och klienten därav 

uteblir. 

Det system som används flitigast av utredarna är uppföljningsintervjuer med ASI. RBS är ett annat 

sätt, som en nämnde, resultatbaserad styrning som är uppföljning på gruppnivå. Den belyser om och 

på vilket sätt en förändring skett hos klienten. Antalet lyckade insatser är dock svårt för utredarna att 
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mäta, det är endast respondenterna vid socialtjänst A som säger sig kunna se utfallet på de insatserna 

som ges. En utredare vid socialtjänst A uttrycker att denne lyckas med alla sina insatser. Det som mäts 

är dock endast de klienter som är möjliga att följa upp. 

5.4 Skillnader mellan de tre socialtjänsterna 

Det föreligger både skillnader och likheter mellan de tre olika socialtjänster som besökts. I stort sett är 

deras erfarenheter inom missbruksvård av unga vuxna den samma, men det skiljer sig åt inom några 

områden.  

En skillnad är att de på socialtjänst A har underlättat så att klienten enbart behöver träffa en 

handläggare även fast klienten har behov av att träffa flera avdelningar inom socialtjänsten. Hade 

klienten inte varit ung vuxen hade klienten behövt träffa en handläggare från respektive avdelning. 

Denna anpassning gjordes för att underlätta för den unga klienten.   

En skiljelinje mellan de olika socialtjänsterna är hur de behandlar klienter som saknar egen 

motivation eller vilja till att bryta missbruket. Socialtjänsterna B och C försöker till en något större 

utsträckning bearbeta klienten till en förändring och erbjuder motiverande insatser. Det finns dock 

även klienter på socialtjänst B och C som inte får någon insats då de inte kommit överens om en 

vårdplan.  

En annan skillnad som föreligger mellan de olika socialtjänsterna är hur de tar till sig ny forskning. 

När tre av respondenterna som arbetar vid socialtjänsterna B och C nämner att det inte finns tid till att 

ta till sig den senaste forskningen nämner de två som arbetar vid socialtjänsten A att de använder 

arbetstid till att läsa om ämnet. De nämner att de har som intresse att läsa om missbruksforskning. Det 

bör sägas att de tre respondenter som svarat att de i stort inte känner till den senaste forskning har en 

önskan om att få tid till det. Det gäller även de två som läser på under sin fritid. 

När det gäller uppföljning anger samtliga respondenter att de arbetar med att följa upp insatser på 

individnivå. Utredarna vid socialtjänster B och C anger dock att det är svårt att göra en systematisk 

kartläggning av resultaten.  

6 Analys 

Den teoretiska referensramen kommer att vara en utgångspunkt för att tolka resultatet av 

empiriinsamlingen. Evidensbaserad praktik är den policy som Socialstyrelsen har beslutat om och kan 

till viss del betraktas som en norm inom socialt arbete. Evidensbaserad praktik är ett viktigt 

förhållningssätt för att förstå resultatet av denna studie och för att se till varför resultatet blivit som det 

blev. Analysen har sitt ursprung ifrån den ursprungliga modellen över evidensbaserad praktik som 

Bergmark et al. (2011) beskriver. Den är uppdelad på klinisk status och övriga omständigheter, 

klientens önskan om vården och bästa möjliga evidensen. Till hjälp kommer även Oscarssons (2009) 

sju punkter för evidensbaserat arbete inom socialtjänsten att användas.  
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6.1 Klinisk status och övriga omständigheter                

I teoretiska referensramar som beskriver evidensbaserad praktik är en av de tre delarna hur 

professionens erfarenhet och kunskap om vårdalternativen som finns till hands ser ut. Den 

professionella erfarenheten och kunskapen påverkar hur arbetet utförs. Genom intervjuerna ges en bild 

av att den egna erfarenheten är ett område som tas med när beslut tas om vårdinsatser till klienterna. 

Erfarenheter om hur klienters olika bakgrund och motivation påverkar utgången av olika insatser 

avgör hur klinikern väljer insatser för klienten. Det framkommer dock att det inte finns någon centralt 

sammanfattad erfarenhet från hela yrkeskåren. Som mest samtalar utredarna med kollegorna på 

samma socialtjänst men erfarenheter och kunskap från hur andra socialtjänster arbetar och deras 

resultat är i stort sett obefintlig. 

Bergmark et al. (2011) tar i sin beskrivning upp övriga omständigheter som ett kriterium som måste 

tas i beaktning när beslut om vård ska fattas. Respondenternas svar passar väl in i den modell som 

beskrivs i den teoretiska referensramen. Att ta hänsyn till exempelvis vilken insats som kan erbjudas är 

något som utredarna vid socialtjänsterna blir tvungna att göra i beslutet om insats. Alla behandlingar 

finns inte alltid tillgängliga och ibland måste hänsyn tas till budget.  

Samarbete är en annan omständighet som utredarna måste ta hänsyn till i arbetet. Det visar sig 

genom intervjuerna att det är ett område som för utredarna vid två socialtjänster kan beskrivas som 

krävande medan utredarna vid den tredje socialtjänsten beskriver det som enkelt. Samarbete är en 

omständighet som kan vara mycket gynnsamt för klienten om det fungerar alternativt skadligt för 

klinten om det inte fungerar. 

Mer övergripande finns det lagar och riktlinjer som ett kriterium som respondenterna förhåller sig 

till. Socialtjänstlagen är ett rättesnöre för de som arbetar med missbruks- och beroendevården. De 

riktlinjer som givits ut av Stockholm stad är grundläggande för utredarna som de nämner att de känner 

till. Det ger en bild av att de arbetar enligt lagar och riktlinjer. 

Utredarna har alla en syn på att den klient de har framför sig är en unik individ. Det är tydligt att de 

anpassar insatserna efter rådande omständigheterna i klientens liv. Här tas till exempel hänsyn till om 

den unga missbrukaren har ett fungerande familjenätverk som kan kopplas in som en del i 

behandlingen. Att fokusera på den unika person klienten utgör är en viktig del som Oscarssons (2009) 

sju punkter för evidensbaserat arbete inom socialtjänsten betonar.  

6.2 Klientens önskan om vården 

I arbetet med missbrukande unga vuxna är klientens egen åsikt viktig. Det är klienten som har mest 

vetskap om hur just dennes missbruk fungerar och kan vara med och bestämma tillsammans med 

utredaren vilka insatser som skulle motivera och hjälpa bäst. Utan klientens egen medverkan kan det 

bli svårt att genomföra och lyckas med de utvalda insatserna. Klientens rätt till medbestämmande om 

vårdinsatserna som står klienten till buds är även nedtecknad i Socialtjänstlagen. 
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Andra omständigheter respondenterna nämner är exempelvis klientens förväntansbild på vården. 

Utredarna återger att vid varje klientmöte tillfrågas klienten om dennes åsikter kring åtgärder och 

insatser som denne anser bäst lämpade. Det är i linje med den evidensbaserade modellen som både 

Bergmark et al. (2011) och Oscarsson (2009) tar upp. Bergmark et al. (2011) beskriver även hur 

klientens åsikt om vårdinsatserna blivit viktigare under senare år. Problematiskt kan det bli när 

klienterna uttrycker att de har en vilja som är annorlunda än utredarnas. Det kan bero på att de finner 

att klienten inte är tillräckligt motiverad, att det inte ryms inom budget eller att andra insatser 

eventuellt skulle fungera bättre. I det gränslandet blir avvägningen mellan klientens egen åsikt och den 

professionella erfarenheten och omständigheterna en balansgång som kan vara svår att lyckas med. 

För arbete inom missbruks- och beroendevården märks det att den frivilliga vården och rätten till en 

verklig åsikt om sin vård är en realitet. 

Även Klient/brukarrationalitet från Oscarssons (2009) sju steg är något som går att applicera på den 

verklighet som utredarna inom socialtjänsten arbetar i. Vården av missbrukare är enligt samtliga 

respondenter avhängigt klientens egen vilja om att bryta upp från den rådande situationen. Att 

motivera klienten skapar en grund för arbetet med missbruket och bedöms som vitalt för en lyckad 

insats. Där är motiverande samtal, MI, som används för att få en klient att tro på och bli motiverad till 

en förändring, i linje med ett effektivt arbete utifrån teorier om evidensbaserad praktik. Klienter kan 

som respondenterna angett komma i kontakt med socialtjänsten på grund av flera olika anledningar 

och inte alltid av fri vilja. Motivationen hos klienten är något som respondenterna talar mycket om och 

beskriver som en första förutsättning för att insatserna ska kunna startas. Utan egen vilja hos klienten 

blir vården overksam och utan tillräcklig motivation blir insatserna till större del misslyckade. Att 

kontinuerligt arbeta med motivation är ett sätt för utredarna att lyckas nå sina mål med klienterna. För 

de som inte är motiverade eller inte vill bryta sitt beroende blir då inte aktuella för någon åtgärd. 

Utredaren kan försöka samtala med klienten för att förmå klienten att vilja förändra sin rådande 

situation men i slutänden är det inte möjligt med insatser om inte klienten har viljan att genomgå dem. 

Att utbyta erfarenheter mellan socialtjänsterna regelbundet sker inte idag men skulle kunna vara ett 

sätt att sprida kunskap om olika metoder, exempelvis för att få reda på andra metoder för att motivera 

klienterna. 

6.3 Bästa möjliga evidensen 

Att ta bästa möjliga evidens i beaktning i sitt arbete är det tredje benet inom den klassiska modellen 

över evidensbaserad praktik. Det innebär att de metoder och behandlingar som vetenskapligt fungerar 

bäst är de som till största del ska användas. 

Uppsatsens resultat visar på ett stort problem i uppföljningen av de insatser som klienterna tilldelas. 

Det sker ingen regelbunden uppföljning av resultatet av de insatser som utredarna beslutar om. Det ger 

ett svårt läge gällande den professionella erfarenhet som är en del av den evidensbaserade praktiken. 

Att inte veta hur väl de insatser som beslutats om faller ut ger inte utredaren den grundläggande 
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förståelse för insatsernas effekt som utredarna skulle önska. Det kan leda till att insatser som inte är de 

mest effektiva sätts in till klienterna. Vikten av att kunna jämföra och se effekten av de insatser som 

satts in är något som Oscarsson tar upp. För att verkligen arbeta evidensbaserat krävs att insatser 

dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utan systematik i dokumentationen går det inte att jämföra 

insatsernas effekt (Oscarsson, 2009).  

Det är även något som Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2012) tar upp i sin guide till 

evidensbaserad praktik. 

EBP gör oss medvetna om vad vi vet och vad vi inte vet och hur säker denna kunskap är. 

Därför är det viktigt att professionella följer upp sin egen verksamhet regelbundet för att få 

indikationer om dess kvalitet.    

 

Respondenterna ger uttryck av att vilja veta mer om aktuell forskning inom området missbruks- 

och beroendevård. De anger tidsbrist som en av anledningarna till att ny forskning och nya 

vetenskapsrön inte finner sin väg till de som praktiskt arbetar med det. En annan anledning nämner 

respondenterna är att det inte finns någon organisation eller ansvarig för uppdatering och utveckling av 

verksamheten. Att använda sig av den bästa möjliga evidens är viktigt för att arbeta evidensbaserat. 

Här ses även en skillnad mellan olika socialtjänster där utredarna vid socialtjänst A tar viss tid på 

arbetet men även egen tid utanför arbetet för att finna ny forskning. Detta resultat passar väl in i 

tidigare utredningar om möjligheter för de anställda att ta del av ny kunskap och vidareutbildning. 

Stockholm stads riktlinjer (Stockholm stad, 2013) som finns för missbruksvården inom Stockholm 

finns med i utredarnas arbete men det framkommer att de inte har någon tongivande plats i de fem 

intervjuer som hållits. Ändå arbetar de i stort enligt riktlinjerna.   

6.4 Slutsats 

Delar av de kriterier som utredarna, vid de tre socialtjänsterna, utgår ifrån vid beslutet om vilka 

insatser som passar klienterna bäst går att applicera på evidensbaserad praktik. De ser till 

omständigheterna i det aktuella fallet, de förhåller sig till de regler och riktlinjer som finns och de tar 

stor hänsyn och involverar klienten i vårdplanen. Just inkluderandet av klientens egen vilja är en 

mycket viktigt punkt. Vårdplanen kan i stort sett inte sättas igång utan att klienten är med på den. För 

att det skall vara möjligt måste de hårt ställda kraven för LVM vara uppfyllda, vilket är mycket 

sällsynt.  

Där relationen mellan den teoretiska referensramen och praktiken skiljer sig mest åt är kring 

användandet av bästa möjliga evidens. Här märks att det inte finns tillräcklig koppling till varken 

vetenskap och forskning eller till den egna resultatuppföljningen. Att få en fortsatt inblick i den 

senaste forskningen om missbruks- och beroendevård och om de metoder som ger bäst resultat är en 

efterfrågad aktivitet hos respondenterna, men inte något som fungerar fullt ut. Det är något som 

socialtjänsterna kanske skulle titta närmare på och arbeta mer med för att ge de anställda fler verktyg 

för att bedriva en mer effektiv vård.  
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En stor och viktig process, som även den saknas, är resultatuppföljning och den professionella 

erfarenheten som syftar på yrkeskårens samlade expertis. Den är inte möjlig utan adekvat 

resultatuppföljning som ger jämförbarhet mellan insatser som sätts in. Denna process saknas idag 

nästan helt och finns endast representerad av det utbyte som utredarna har inom sin egen socialtjänst. 

Även här blir dock jämförelsen haltande eftersom uppföljning och jämförelse inte sker systematiskt. 

Slutsatsen blir därför att det saknas vitala delar för att arbeta enligt evidensbaserad praktik.  

7 Slutdiskussion 

De kriterier som utredarna använder sig av lever inte upp till evidensbaserad praktik. Den starkaste 

kopplingen till förhållningssättet är användandet av den egna erfarenheten och viljan hos klienten. 

Kopplingen till aktuell forskning inom området är begränsad för vissa och osystematisk för de andra 

vilket inte är i linje med evidensbaserat arbetssätt. Avsaknaden av en samlad erfarenhet från 

yrkeskåren är inte heller det i linje med evidensbaserad praktik. Det skulle behövas systematisk 

uppföljning av insatserna som kan jämföras över alla olika socialtjänster. 

Omständigheterna i det rådande fallet har visat sig mycket viktiga för arbetet inom missbruks- och 

beroendevården. Respondenterna ger uttryck för att det är många olika faktorer att ta hänsyn till i 

arbetet med den unga missbrukaren. Det gäller klientens situation med familjerelationer, skolgång, 

boende, klientens motivation, vilja och rätt till medbestämmande samt lagar och regler. Sist är det 

även en fråga om budget och hur många socialtjänsten kan hjälpa till olika åtgärder. Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen 2012) skriver i sin dokumentation om evidensbaserad praktik att:  

Effekterna av en åtgärd måste ställas mot kostnaderna. Det kan verka självklart att välja en 

åtgärd som ger dubbelt så bra resultat som en annan. Men om kostnaden för den effektivaste 

åtgärden är fyra gånger så hög som den åtgärd den jämförs med, blir det ändå en ekonomiskt 

dålig affär. Genom att välja den något mindre effektiva åtgärden blir det möjligt att med 

tillgängliga resurser hjälpa flera.  

 

Det betyder att det skulle kunna vara ett medvetet val av socialtjänsterna att inte fokusera på den 

senaste forskningen eftersom de till en del är styrda till val av insatser på grund av budget. 

Socialtjänsten är i och med detta resonemang hänvisade till den etiska principen att hjälpa så många 

som möjligt. Det kan diskuteras om det är bättre att hjälpa fler eller några i taget, fast på bästa sätt. 

Utifrån det sättet får dock flera vänta på att få adekvat vård och vilka följder kan då det få?  

En punkt som är intressant att diskutera är uppföljning av insatserna. Det visar sig att det till stor 

del inte görs några uppföljningar och jämförelser mellan socialtjänster eller inom socialtjänster. En av 

anledningarna till detta är att det saknas effektiva system för uppföljning. Det blir mycket svårt för 

utredarna att använda både den egna erfarenheten på bästa sätt och även att dela med sig av den då de 

inte har ett system för uppföljning som de tycker är tillräckligt. Att sprida resultat och positiva 
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erfarenheter gynnar arbetet inom området och är en viktig del i evidensbaserad praktik. Det är en 

viktig fråga som skulle kunna vara underlag för en fortsatt studie. 

Ett annat intressant förslag till vidare forskning är hur de nya nationella riktlinjerna som 

Socialstyrelsen kommer ut med våren 2015 kommer att påverka arbetet med unga vuxna. De gamla 

nationella riktlinjerna tar inte särskilt stor hänsyn till de skillnader som forskning och studier visar 

finns mellan unga vuxna och vuxnas behov inom missbruksvården. Då, 2007, när dessa riktlinjer 

publicerades fanns inte tillräckligt mycket forskning kring unga vuxna i missbruk. Idag anger 

utredarna att de känner till riktlinjerna och till viss del arbetar efter dem. Hur kommer detta att 

påverkas av att det kommer nya riktlinjer som anpassats för unga vuxna? En genomgång av Practice 

standards for young people with substance misuse problem, de brittiska riktlinjerna för arbete med 

ungas missbruk, kan ge en inblick i hur ämnet hanteras och debatteras i andra länder. Det kan vara 

intressant att se hur dessa riktlinjer stämmer överens med eller skiljer sig från de kommande svenska 

riktlinjerna från Socialstyrelsen.  

Uppsatsförfattaren vill även belysa problemet som finns i samarbetet mellan socialtjänstens 

handläggning av missbruk och psykiatrin. Det är ett område för förbättring. Ett samarbete mellan 

psykiatri och socialtjänst är inte omöjligt. Vad som kan göras för att förbättra samarbetet är ett förslag 

på fortsatt undersökning. Skulle en sammanslagning av socialtjänst och sjukvård gynnas av att tillhöra 

samma kategori och ha en gemensam budget? 

Resultatet av denna studie tyder på att det finns ett behov av att socialtjänsten ska arbeta mer 

specifikt med gruppen unga vuxna och mer evidensbaserat för att kunna erbjuda den bästa vården för 

unga vuxna missbrukare. 

Det är även viktigt att utredarnas arbete följs upp för att ha en möjlighet att utveckla verksamheten. 

De speciella teamen för unga vuxna visar på att det finns en vilja att nå ut till denna målgrupp och att 

det behövs ett vidare tänk kring dessa individer. De nya reviderade riktlinjerna tyder på en 

medvetenhet kring att denna speciella grupp har särskilda behov.  

Det är av särskild vikt anser uppsatsförfattaren att beakta, ta hänsyn till och förebygga för denna 

grupp eftersom missbruk oftast börjar i dessa åldrar eller tidigare och därför lättare går att bryta dess 

inverkan på individen. Det torde vara av hela samhällets intresse att hjälpa dessa individer som inte 

missbrukar för nöjes skull. Det må vara individens rätt att ha självbestämmanderätten att avgöra om ett 

missbrukande liv eller ej men det ligger allt som oftast en psykisk problematik eller psykisk ohälsa i 

grunden för beslutet att missbruka droger. Samhället borde ställa upp på att hjälpa dessa individer 

eftersom det dels ger ett enormt lidande för så oerhört många människor och inte minst för deras 

närstående och dels är missbruket en stor samhällskostnad. 

Förebyggande insatser skulle kanske vara en idé om det vore så att samhället kunde se mer på lång 

sikt och investera i människan och se att även om man satsar stora summor pengar på förebyggande 

insatser så kanske återbäringen skulle bli desto större. Huruvida några människor måhända ändå skulle 

falla igenom kanske det skulle kunna vara värt att utveckla det förebyggande arbete som redan finns 
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och satsa på unga individer som ska leva ett långt liv och om de får chansen kan ge tillbaka till 

samhället mångfaldigt.  

Detta är ett ämne som är högst angeläget för socialt arbete. Det behövs mycket förbättringar för 

denna kategori klienter men även ett stort engagemang ifrån de som arbetar med denna grupp vilket 

tydligt visualiseras utifrån intervjuerna som gjorts i denna uppsats. Det krävs även att sjukvården och 

socialtjänsten samarbetar på ett smidigt vis kring de klienter med en samsjuklighet för att fånga upp de 

som annars hamnar mellan stolarna. Det gäller att fokus läggs på individens bästa och inte enbart till 

vems budget som ska användas, landstingets eller kommunens. Det föreligger dock en svårighet i 

samarbetet eftersom det inte enbart handlar om budget utan om huruvida klienten är i det stadiet som 

krävs för en regelrätt psykiatriutredning. Det står ändå klart i och med de reviderade riktlinjerna att en 

förbättring i förhållningssätt inom området behövs för att få till ett smidigare samarbete. 

Uppföljningar och statistik över arbetet med gruppen unga vuxna kan hända vara svårt att 

åstadkomma men skulle ge en fingervisning vart arbetet är på väg. Utan statistik och uppföljning kan 

arbetet med denna grupp upplevas som hjälp på måfå. Det kanske är att hård-dra dessa fakta men att 

inte göra uppföljning på individnivå utan enbart på gruppnivå kan vara riskabelt.  

Det som samtliga respondenter dryftar är att budgeten alltid finns med i beräkningarna men att den 

sällan försvårar för deras val av insats vilket visar på att det inte är det största hindret för en förbättrad 

vård. Resurser som fler medarbetare och således färre klienter per utredare skulle självfallet underlätta 

arbetet eftersom mer tid skulle fördelas på färre klienter. Mer tid kunde även läggas på eftersökning av 

forskning.  

Dessvärre ges inte utredarna de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva en god vård för unga 

vuxna missbrukare när det finns ett stort positivt engagemang och en stark vilja att få dessa människor 

på rätt väg.  
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Bilagor 

Här presenteras de bilagor som använts i uppsatsen. 

Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Vad utgår ni ifrån när ni bedömer vilken insats som skall genomföras? 

2. Finns det riktlinjer som ni utgår ifrån? 

3. Hur länge har ni haft särskilda insatser för unga vuxna? 

4. Har ni sett förbättring i antalet lyckade insatser? 

5. Hur får man reda på att insatserna täcker behoven? 

6. Hur ser insatserna ut och hur många insatser finns det? 

7. Vad är skillnaden på den vård som ges till unga vuxna och vuxna? 

8. Vad får ni för respons från unga vuxna kring den vård som erbjuds? 

9. Från vilken ålder har ni särskilda insatser? 

10. Samarbetar ni med andra delar av samhället under tiden för vårdinsatserna? 

11. Hur får ni reda på ny forskning? Hur får ni ny information? 

12. Har ni vetskap om hur andra arbetar med insatser för unga vuxna? 

13. Samarbetar ni med andra enheter eller verksamheter? 

14. Hur länge har ni kontakt med en klient?  

15. Hur avslutas en klient? 

16. Händer det att klienter återkommer? Finns det statistik över hur många det är? 

17. Tittar ni på hur andra länder arbetar? 

 


