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Sammanfattning 
 

Valet av uppsatsämne växte fram under den senare delen av vår utbildning, bl. a. genom en 

föreläsning av leg psykolog, fil dr Alain Topor, men även efter tema kursen Psykiska 

funktionshinder och välfärd. Det gav oss en inblick i problematiken kring psykiskt 

funktionshinder med missbruksproblematik. Gruppen betraktas av de professionella och 

belyses i media, som en utav de mest svårbehandlade och utsatta grupperna i samhället (SOU 

1999: 1). 
Satsningar i landet med statliga medel och den uppmärksamhet media gav, fick oss att 

fundera på om det är möjligt att återhämta sig i nuvarande system för målgruppen psykiskt 

funktionshindrade med missbrukproblematik s.k. dubbeldiagnos? 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur Sotenäs och Rygge 

kommun organiserat arbetet kring målgruppen dubbeldiagnos. Sotenäs kommun ligger i 

Bohuslän och Rygge kommun i Östfold i Norge. 

Utgångspunkterna för vår forskning har varit succésfaktorerna och vilket utrymme dessa fått i 

respektive vald kommun. 

Uppsatsen bygger på litteraturstudier som vi kompletterat med kvalitativ informant intervjuer 

med socialarbetarna i Sotenäs och Rygge kommun. Vi har också med som exempel, 

iakttagelser från den verksamhetsförlagda praktiken.  

Innan uppsats skrivandet tog fart hade vi en föreställning om att hindren var större än 

möjligheterna för målgruppen, men allt eftersom omvärderade vi vår uppfattning. En 

anledning till det här kan vara att vi på grund av okunskap fokuserade på hindren.  

 

 

Nyckelord; Dubbeldiagnos, återhämtning, succésfaktorer och organisation. 
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Abstract 
 
The subject of this essay arose during the later part of our education, among other things 

through a lecture by an authorised psychologist, fil dr Alain Topor, but also after the course 

Psychical functional disability and welfare. This gave us an insight in the complex of 

problems that surrounds psychic functional disability with addict problems. This group is 

considered by professionals and are highlighted by the media, as one of the most difficult to 

treat and most vulnerable group in society (SOU 1999:1). Concentrations in the country with 

government funds and the attention by the media, made us wonder if it is possible to recover 

in the current system for the target group, psychic functional disability with an addict 

problem, so called Double diagnosis? The overall purpose with this essay has been to get 

knowledge about how Sotenäs and Rygge municipality organized around the target group 

Double diagnosis.  

The starting points for our research have been “the Succésfaktorerna” and what space these 

have received in each respective municipality.  
 

This essay is built on literature reviews which we have complemented with qualitative 

informant interviews with social workers in Sotenäs and Rygge municipality. We have also 

included as an example, observations from our practice.  

Before we started to write the essay we had a conception that the obstacles were larger than 

the possibilities for this target group, but in pace with, we reassess our opinion. One reason 

could be because of our lack of knowledge we focused on the obstacles.  

 

 

Keywords; Double diagnosis, recovery, “succésfaktorer” and organization.  
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1. Inledning 
Presentation av uppsatsämne 

Valet av uppsatsämne har växt fram under den senare delen av vår utbildning. Genom våra 

praktikplatser på socialkontor och inom psykiatrin, har vi frågat oss om det är möjligt att 

återhämta sig i nuvarande system, för målgruppen psykiskt funktionshindrade med 

missbrukproblematik s.k. dubbeldiagnos. Temakurserna Psykiska funktionshinder och välfärd 

samt Missbruk, samhälle och välfärd gav oss ytterligare inblick i svårigheterna att möta denna 

målgrupps behov.  Återhämtningsbegreppet och leg psykolog, fil dr Alain Topors föreläsning; 

”Det socialas roll” och ”Återhämtning” som anordnades på den Socialpedagogiska dagen 

2005 10 22 gav även inspiration till uppsatsämnet. 

Gruppen betraktas av professionella och belyses i media som en utav de mest svårbehandlade 

och utsatta grupperna i samhället (SOU 1999: 1). 

Under Evas korta praktik på Socialtjänsten i Sotenäs kommun hösten 2005, framkom att det 

saknas riktlinjer och kunskap om arbetet med målgruppen. På uppdrag av verksamhetschef 

Eva Haglund, Individ och familjeomsorgen IFO, genomfördes en inventering av 

organisationen kring psykiskt funktionshindrade i de fem norra kommunerna i Bohuslän. 

Under denna inventering framkom tydliga brister i arbetet med de psykiskt funktionshindrade. 

För målgruppen med dubbeldiagnos var förhållandena ännu sämre.  

 
Mycket av det sociala arbetet idag är fokuserat på att lösa människors problem. Risken blir att 

man löser saker åt människor än tillsammans med. Det går fortare och man kan visa på vilka 

åtgärder som vidtagits, sen blir de upp till den enskilde att ta emot hjälpen. Hela det sociala 

området har varit och är fortfarande, inriktat på att de professionella vet bäst. Lite utrymme 

ges för de enskilda att bestämma. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur Sotenäs och Rygge kommun organiserat 

arbetet kring målgruppen dubbeldiagnos. Vi har ställt oss frågande till om det är möjligt för 

denna brukargrupp att återhämta sig i nuvarande organisation och system. Utgångspunkten för 

vår forskning är succésfaktorerna och vilket utrymme dessa får i respektive kommun. 

 

– Vilka faktorer påverkar brukarens återhämtning?  

 

– Hur är arbetet organiserat kring målgruppen dubbeldiagnos i Sotenäs och i Rygge kommun?  

 

– Hur svarar organisationerna upp mot succésfaktorerna och målgruppens möjligheter till 

återhämtning? 

 

Tidigare forskning, definitioner och perspektiv i arbetet 

Denna uppsats kommer att utgå från succésfaktorer, dubbeldiagnos, organisationsteorier och 

empowerment. 

Succésfaktorer var för oss ett helt nytt begrepp som vi kom i kontakt med och det används i 

projekt Fokus Rusomsorg. Succésfaktorer är de faktorer som är viktiga för brukaren i 

återhämtningsprocessen. Ledande inom återhämtningsforskningen är leg. Psykolog, fil dr 

Alain Topor (2002, 2004, 2005). Topor är chef för FoU enheten vid Psykiatrin Södra inom 

Stockholms läns sjukvårdsområde och forskningschef för området socialpsykiatri vid 

institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Topor lyfter fram följande 

återhämtningsfaktorer i sin forskning; materiella förutsättningar såsom bostad, en acceptabel 

trygg försörjning, en meningsfull förklaring av livssituationen, individens egen medverkan, 

egen förmåga, egna beslut och bemästringsstrategier samt andra människors insatser. 

Succésfaktorer är jämförbart med det som Angelöw & Jonsson (2000) benämner ”Lyckliga 

aspekter” och Cullberg (2003) kallar ”Skyddsfaktorer”. Till dessa räknas bl a sociala 

relationer, arbetet, fritiden, materiella villkor, hälsa och sammanhang/mening. Vi kommer att 

presentera följande succésfaktorer; Ekonomins betydelse, Upplevelse av mening och 

sammanhang, Maktens tre synsätt, Nätverket, det sociala, det privata och det professionella, 

Bemötandets och relationens betydelse, Samverkan, Bo, eller att ha ett hem. 
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Dubbeldiagnos är inom psykiatri och socialtjänst ett begrepp som syftar till en kombination 

av en psykisk störning/sjukdom och missbruk. Termen psykiskt funktionshinder med 

missbruk förekommer också. Begreppet dubbeldiagnos används även inom den somatiska 

vården och inom handikappomsorgen. Där syftar termen på brukare med två somatiska 

sjukdomar eller handikapp parallellt. Forskning finns främst inom området psykiska 

funktionshinder och har redovisats i ett antal rapporter och avhandlingar från Socialstyrelsen 

samt i Välfärd och valfrihet? Slutrapport av utvärderingen av 1995års psykiatrireform 

(SOU1999: 1). Vi har inte funnit samma omfattande mängd när det gäller forskning kring 

dubbeldiagnos. 

Psykisk problematik ökar risken för att utveckla ett drogberoende. Den kan vara en primär 

orsak och en medverkande faktor till att utveckla missbruk. Psykiska problem kan också 

omvänt vara en följd av missbruket. Graden och arten av den psykiska problematiken är 

avgörande för valet av insats och metod vid behandlingen, men också för prognosen av 

insatserna. När det gäller gruppen med dubbeldiagnos ser fördelningen av problematiken ut 

enligt följande; 65-85 % av brukarna har en personlighetsstörning, 30-60 % lider av 

depressioner och svåra ångesttillstånd, medan slutligen psykoser står för 15 % alla psykotiska 

tillstånd inräknade (Leissner, 1997) 

När vi använder begreppet dubbeldiagnos i vårt arbete avser vi målgruppen psykiskt 

funktionshindrad med missbruk. Många brukare befinner sig i gråzonen och är inte utredda 

eller har någon fastställd diagnos. Det gör att det är svårt att klart avgränsa målgruppen. 

 

Utbudet av tidigare forskning gällande organisationsteorier är omfattande. Vi kommer att 

använda oss av begreppen organisationsstruktur och organisationskultur och har valt att 

referera till; Montin (2004), Morén (1996), Svedberg (2003), Thylefors (1991), Sannerstedt 

(2001) och Johansson (1997), Payne (2002), Berglund (personlig kommunikation). Vi har 

med utgångspunkt från Sotenäs och Rygge kommuns organisationsstruktur och 

organisationskultur bl a använt oss av begreppen; hierarkiskorganisation, matrisorganisation, 

ledarskap, det dubbla organisatoriska handlandets karaktär och Sannerstedts tolkning av 

Lipskys teori Street Level Bureaucrats/närbyråkrater. 

 

Empowerment forskningen representeras i vårt arbete av Forsberg & Starrin (1997). Viktiga 

delar i empowerment begreppet är att se hur brukarens makt, kontroll, själtillit och stolthet får 

utrymme i Sotenäs och Rygge kommun.  

 3



 

Vår forskning präglas av ett brukarperspektiv utifrån hur organisationen svarar upp mot 

målgruppens egentliga behov.  

För att få en gemensam benämning på individerna i vårt arbete, har vi i huvudsak valt att 

använda fackorden brukare och socialarbetare. Inom psykiatri och primärvård används termen 

patient och inom socialtjänsten klient, brukare och den enskilde. När det gäller socialarbetare 

är benämningar som socialsekreterare, handläggare, behandlare, tjänstemän och professionella 

vanliga. 
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2. Metod 

Val av metod 

Uppsatsen bygger till stor del på litteraturstudier som vi kompletterat med kvalitativ 

informant intervjuer med socialarbetarna i Sotenäs och Rygge kommun. Vi har också med 

som exempel iakttagelser vi gjort under den verksamhetsförlagda praktiken. Vi har använt oss 

av tidigare kurslitteratur och kompletterat med utredningar, artiklar och annan relevant 

litteratur. Utredningar, artiklar och annan information har hämtats på Internet.  

De intervjuer vi gjort har haft en samtalslik form och varit ostandardiserade och 

ostrukturerade utifrån olika tema. Temana har varit öppna till sin karaktär och präglas därför 

av dialog. Det har inneburit att nya frågor vuxit fram inom respektive tema. Vilket medfört att 

socialarbetarna också har utvecklat sina egna tankar och frågor kring arbetet med brukare med 

dubbeldiagnos (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Det vi ville veta var hur kommunerna organiserat arbetet med målgruppen. Teman som 

organisationsstruktur, ansvarsområden, samverkan med andra huvudmän såsom primärvård 

och psykiatri, boende, sysselsättning och arbete, ekonomi, behandling, relation och 

bemötande diskuterades. Nya begrepp och teman som framkom under intervjuerna var 

succésfaktorer, ”social antenn”, skillnader när det gäller besvärsrätt och betalningsansvaret 

vid behandling i de båda länderna samt nya aspekter på boendeproblematiken. 

 

Vår målsättning är inte att hitta sanna lösningar. Vi vill belysa faktorer som inverkar på 

brukarens återhämtning och se hur respektive organisation svarar upp mot målgruppens 

egentliga behov. Vår forskning är inte renodlat induktiv eller deduktiv utan snarare en 

blandning av upptäckandets väg och bevisandets väg. Förenklat kan man säga att deduktion 

utgår från teorin vidare till observationer och resultat, medan vid ett induktivt 

tillvägagångssätt är teorin resultatet av forskningen (Bryman, 2001). 

Vi valde att rikta in oss på litteraturstudier och informantintervjuer. Inom ramen för projektet 

Fokus Rusomsorg pågår arbetet att inventera succésfaktorer. Undersökningen blir inte klar 

förrän senare i vår vilket innebär att vi inte hinner ta del av resultatet och använda det i vårt 

arbete. Informantintervjuerna ger oss utifrån vår målsättning en värdefull kunskap om arbetet 

med målgruppen dubbeldiagnos (Holme & Solvang, 1996). 
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Tillvägagångssätt och urval 

Genom Högskolan i Väst och Docent Anders Bjerkman fick vi kontakt med projektet Fokus 

Rusomsorg och projektledaren Ingvild Gausdal. Vi fick förslag från Bjerkman att göra en 

studie mellan en norsk och en svensk kommun inom projektet. Vi visste sedan tidigare att 

Sotenäs Kommun deltar i projektet. Vi fick möjlighet att följa med socialarbetare från Sotenäs 

kommun på ett möte med de tre bolig/vårdbas grupperna i Fredrikstad den 9 februari 2006. 

Vi hade innan mötet mejl kontakt med Ingvild Gausdal och hon presenterade oss för 

personalgruppen från Rygge kommun. Hon rekommenderade Rygge kommun för att de 

ansågs vara den kommun som kommit längst i projektarbetet. Vi tyckte det var en god idé, då 

vi vill se möjligheter för målgruppen och ta lärdom av hur man gör i grannlandet Norge. 

Urvalet av intervjupersoner föll sig naturligt, då vi samtalat med de socialarbetare som arbetar 

med målgruppen i de valda kommunerna. I små kommuner är socialarbetarna få och i och 

med att vi samtalat med dem som ansvarar för målgruppen, behövde vi inte göra något 

egentligt urval. 

Intervjuerna som vi gjorde i Rygge kommun, först med socialchef Oddvar Arnesen och senare 

samma dag med fem av socialarbetarna bandades. De har inte skrivits ut till fullo utan har 

används som ett stöd för minnet, vilket kändes som en trygghet i och med språkskillnader i 

benämningar och begrepp (Repstad, 1999). Vi tycker att det har underlättat vid 

intervjutillfällena att vara två. En av oss ansvarade för att anteckna och den andra för att styra 

upp samtalen kring frågeställningar och tema. Intervjuerna med tre av socialarbetarna i 

Sotenäs kommun bandades inte och blev inte lika övergripande då organisationsstrukturen 

redan var undersökt i en tidigare inventering av Eva under hösten 2005. 

Intervju materialet har bearbetas i direkt anslutning till intervjutillfällena bl a under hemresan 

från Norge. Vi började med att skissa ner hur organisationerna såg ut i respektive kommun 

och beskriva vilka verksamheter som fanns i kommunerna för målgruppen. Därefter 

analyserade vi kommunernas resurser utifrån brukarnas egentliga behov. Analys och 

tolkningsprocessen har därefter pågått under hela arbetes gång. Materialet har strukturerats 

och organiserats fortlöpande. Litteraturstudierna har kopplats till den kunskap vi fått om de 

faktiska förhållandena i de valda kommunerna och våra tidigare iakttagelser och erfarenheter.  

 

Socialarbetarna från båda kommunerna har varit mycket tillmötesgående och positiva till att 

besvara våra frågor. De tyckte att de fick tillfälle att reflektera över sin egen verksamhet. 
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Vi blev väl bemötta och personalen togs sig god tid till att svara på våra frågor. Vi har under 

arbetets gång kunnat komplettera oklarheter och ställa nya frågor via mejl och telefon.  

 

Etiska aspekter 

Vi valde redan från början att inte göra brukarintervjuer. Holme & Solvang poängterar 

betydelsen av att visa respekt för människor och att dessa inte görs till medel för att uppnå 

forskarens mål. Den forskning om succésfaktorerna som görs inom ramen för Fokus 

Rusomsorg kommer att bli djupgående och grundläggande. Socialarbetarna och brukarna 

känner varandra väl sedan tidigare och har redan en bra och bärande relation. Brukarna är 

dessutom delaktiga i hela processen genom att de fortlöpande lämnar synpunkter angående de 

frågeformulär som upprättas.  

Vi har inte ställts inför några svåra etiska dilemman under arbetets gång. När vi känt 

tveksamhet inför att återberätta kritiska kommentarer och synpunkter har vi återkopplat till 

uppgiftslämnaren och fått deras godkännande.  

 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från den kvantitativa forskningen och 

förutsättningarna är inte desamma som i kvalitativa studier. Utgångspunkten i den kvantitativa 

forskningen är att mäta företeelser medan målsättningen i kvalitativa studier är att förklara 

fenomen. ”Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt 

malplacerat eller till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier” (Trost. J, 1997, sid 

102). Det hindrar inte att det skall ställas krav på insamlingen av material. Den litteratur vi 

använt oss av är skriven av erkända och etablerade forskare inom området. Därför anser vi att 

källorna har hög validitet.  

Reliabiliteten innebär att den mätning man gjort skall kunna upprepas och resultatet bli det 

samma. Det förutsätter ett statiskt förhållande, vilket inte är utmärkande för kvalitativ 

samhällsforskning, här handlar det snarare om utveckling och processer (Trost, 1997; 

Merriam, 1994).  

Vi tror därför att en upprepning kommer att ge ett annat resultat om några år. Kommunernas 

deltagande i de olika utvecklingsprojekten bör leda till förändringar. 
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Reflektion av metod 

Den skillnad som vi kan se i förutsättningarna för insamlandet av materialet är att vi har större 

förkunskap om Sotenäs kommun. 

Vi båda är eller har varit bosatta i kommunen och har haft kontakt med eller uppdrag för 

Familj och Individ Omsorgen. Relationen till socialarbetarna i Sotenäs kommun är av 

vänskaplig karaktär då vi lärt känna varandra på ett annat sätt än vad som är fallet med 

personalen i Rygge kommun. Vi tror att relationen med socialarbetarna i Sotenäs kommun har 

gett oss en mer djupgående information och kunskap om möjligheter och hinder i kommunen. 

Vi har ställt oss frågan, trots att vi upplevde personalgruppen i Rygge kommun som uppriktig 

och ärlig, om fler kritiska aspekter hade framkommit om vi haft samma förutsättning som i 

Sotenäs kommun 
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3. Succésfaktorer 
I detta kapitel kommer vi att presentera återhämtningsbegreppet samt de succésfaktorer som 

vi funnit verksamma i återhämtningsprocessen. Andra benämningar på succésfaktorer är 

”Lyckliga aspekter” (Angelöw & Jonsson), ”Skyddsfaktorer” (Cullberg), 

”Återhämtningsfaktorer” (Topor, 2004). 

 

Återhämtning 

Vad innebär återhämtning? Det engelska begreppet recovery som man i Danmark och Norge 

översatt till ”att komma sig”, har i förhållande till psykiska åkommor en lång historia. Vi 

använder begreppet återhämtning/att komma sig även i vardagssituationer och i många andra 

sammanhang. Att man i Sverige valt begreppet återhämtning har sina begränsningar och 

kopplas lätt till att återvända. När det gäller psykiskt lidande handlar det i stället om att 

komma vidare. Recovery eller att komma sig är också starkt knutet till den enskildes egen 

aktiva insats. Man kan inte bli återhämtad av andra men heller inte återhämta sig själv. 

Individen är subjekt i sin egen återhämtningsprocess och den startar inifrån individen. Den är 

också påverkad av yttre faktorer såsom familj, professionella, stödåtgärder, behandling mm. 

vilka kan både främja och hämma återhämtningsprocessen (Jensen, 2002). 

 

Topor (2005) pekar på fyra övergripande faktorer som verkar avgörande på 

återhämtingsprocessen. 

1. Materiella förutsättningar såsom bostad, en acceptabel trygg försörjning, mediciner. 

2. En meningsfull förklaring av livssituationen. 

3. Individens egen medverkan, egen förmåga, egna beslut och bemästringsstrategier. 

4. Andra människors insatser, som att har blivit sedd, hörd och respekterad. Betydelsefulla i 

återhämtningsprocessen blir de som ingett hopp, satt igång processen och bekräftat individen. 

Motverkande faktorer är stigmatisering och diskriminering.  
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Återhämtning handlar om symptom och om funktion. Inom ramen för en 
återhämtningsprocess minskar symptomens omfattning och plågsamma aspekter; de får 
en annan roll i personens liv. De dominerar inte hans/hennes vardag. På samma sätt 
innebär återhämtning att olika funktioner utvecklas i ett socialt sammanhang. Men 
återhämtning handlar också om makt. Makt över de egna symptomen, makt över det 
sociala liv man lever, makt över de insatser som psykiatrin och socialtjänst erbjuder. 
Makt är ingen egenskap. Makt grundar sig på möjligheten att välja (eller att skapa 
valmöjligheter) och att kunna välja ”fel” utan att bli fråntagen sin makt för den skull. 
Den planering som görs av personalen inom socialtjänsten och psykiatrin måste bära 
individens prägel, och inte enbart bestå av förutbestämda utbud… 
 
… Återhämtning är inget tillstånd. Den är ingen ny diagnos. Den kan inte mätas med 
något objektivt instrument… 
 
….Återhämtning är en individuell process som sker i ett socialt sammanhang. Personen 
är beroende av andras hjälp och stöd. I en återhämtningsprocess är det inte enbart 
individen som återhämtar sig, utan även hela hans/hennes sociala nätverk 
(Topor, 2005, sid. 160). 
 

Ekonomins betydelse 

Kihlström (2005) belyser den svåra ekonomiska situation som personer med psykiska besvär 

kan ha. Besvären kan i sig ge upphov till dålig ekonomi och i sin tur förvärra måendet. 

Forskning visar på att personer med psykiska besvär i allmänhet har sämre ekonomiska 

förutsättningar än andra svenskar. Det gäller dock inte alla men för de det gäller, kan det vara 

förödande för rehabilitering eller möjligheten till att leva ett självständigt liv.  

Några faktorer som kan leda till att många med psykiska besvär inte klarar av sin ekonomi är 

att de har; 

-låga inkomster i form av sjukpenning, pension 

-höga utgifter pga. behov av vårdinsatser 

-okunskap i de möjligheter som finns till ekonomisk hjälp  

-ett oekonomiskt beteende 

Kihlström betonar betydelsen av att göra en ordenlig kartläggning av de speciella behoven, 

merkostnader och andra faktorer som kan vara av stort värde för den funktionshindrade. 

 

Medicin upptar en betydande plats inom psykiatrin, däremot ses inte pengar och andra sociala 

insatser som en del i behandlingen. Pengar kan vara ett behandlingsinstrument och utgöra en 

viktig faktor för möjligheten till återhämtning. Pengar är en av förutsättningarna för att kunna 

delta i ett normalt socialt samspel och utveckla ömsesidiga relationer. Självklarheter som att 

kunna bjuda hem gäster, köpa presenter är för många i målgruppen inte så enkelt att klara med 

en starkt begränsad ekonomi (Topor, 2004). 

 10



Upplevelse av mening och sammanhang 

Andresen skriver att socialarbetarens roll i förändringsarbetet är att hjälpa människor att 

utveckla förmågan att förstå sin situation, få insikt, mobilisera sina egna och kollektivets 

resurser samt kunna betrakta problemet i ett meningsfullt sammanhang, en helhet. 

Antonovsky (1991) nämner dessa förmågor, samt att känna att man är en del av en helhet, 

som livsviktiga förutsättningar i arbetet med människor i förändring det s.k. KASAM, Känsla 

Av Sammanhang. Han menar att lever vi i en tillvaro där vi kan känna meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet kan vi bevara hälsan och klara av de svåra påfrestningar och 

motgångar som vi möter. Denna motståndskraft gör att vi även i framtiden kan möta 

motgångar bättre och växa av missödena. 

 

Maktens tre synsätt 

Thylefors beskriver makt utifrån de tre synsätten: Strukturellt, individuellt och 

mellanmänskligt. Den strukturella makten kommer på det övergripande planet till uttryck 

genom politiska och ekonomiska resurser som t ex beslut om vårdplatser och bistånd. 

Individuell makt är som vi tolkar det, den personliga makten över sig själv och sitt liv, en s.k. 

livskraft. Den mellanmänskliga makten kan även beskrivas som social makt. Det 

mellanmänskliga maktutbytet sker i mötet människor mellan på alla nivåer i samhället. 

Thylefors skriver även om avsaknaden av makt i form av maktlöshet eller vanmakt. 

”Maktlöshet är avsaknad av resurser i kontrast till vanmakt som är oförmågan att använda 

dem” (Thylefors, 1991 s.43). Vanmakt kan även vara ett sätt att fly ansvar. 

 

Nätverket, det sociala, det privata och det professionella 

Definitionen av det sociala nätverket är enligt J.C Mitchell “… ett typiskt kontaktmönster i en 

grupp av vissa personer, där kontaktmönstret har den egenskapen, som helhet betraktat, att 

det kan användas för att förklara hur dessa personer uppför sig” (Klefbeck, 2003 s.61). 

Socialiseringen sker i sociala nätverk- övertagandet av normer, värderingar och regler för den 

gemenskap de tillhör. 

Det finns två olika nätverk, det primära informella och det sekundära formella nätverket. I det 

primära informella nätverket finns föräldrar, släkt och vänner vårt s.k. umgängeskrets medan 

det sekundära formella nätverket består av professionella kontakter. För att kunna hålla det 
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personliga nätverket levande krävs samspel och ömsesidighet parterna emellan. Bristen på det 

gör att det personliga nätverket dör ut. 

En studie av Sokolovsky och Trimble, visar på att personer med svåra symtom inte har 

förmåga att inleda användbara relationer, men kan i ordnade sammanhang hålla kvar en 

tvåsidig interaktion. En viktig uppgift för socialarbetaren är att hjälpa brukare att utveckla fler 

bra och ömsesidiga relationer. Det minskar upplevelsen av sårbarhet och stress och behov 

som trygghet, bekräftelse och identitet kan bli tillfredsställda. Dessa bra sociala nätverk kan 

bl. a. ge individen emotionellt stöd, hjälp, en identitet och goda levnadsvanor (Klefbeck). 

 

Bemötandets och relationens betydelse 

En relation mellan brukare och socialarbetare skiljer sig på många sätt från en vanlig social 

relation. Det krävs av båda parter ett annorlunda beteende och förhållningssätt än i den 

vanliga sociala relationen. Det råder även en form av obalans i relationen mellan parterna. För 

det första är det socialarbetarens spelhalva som brukaren kommer till. Kunskapen som 

socialarbetaren besitter i form av information om personen och den kännedom som finns om 

organisationen kan leda till att obalansen stärks. Denna obalans och maktaspekt kan i 

relationen användas antingen till brukarens fördel eller som ett makt- och kontrollmedel mot 

brukaren (Skau, 2001). 

Ordet bemötande speglar två delar av en relation, dels utifrån den som bemöter men också 

utifrån den som blir bemött. Bemötande kan vara både positivt och negativt. Även om det inte 

går att uppfylla det brukaren vill eller önskar kan bemötandet ändå upplevas som positivt 

därför att personalen givit en acceptabel förklaring till orsaken (Hydén, 2005).  

Topor beskriver två former av professionalitet. Professionalitet med distans och 

professionalitet som närhet. Den sistnämnda karaktäriseras av att tiden är förhandlingsbar, 

rummet är öppet, jag är tydlig och relationen är ömsesidig. Topor säger också att han inte 

förstår skillnaden mellan att vara privat och personlig och att det är ett svenskt sätt att uttrycka 

sig (Personlig kommunikation, föreläsning, 2005 10 22). 

 

Borg (2002) belyser det faktum att den kunskap och erfarenhet som brukarna själva har när 

det gäller verksamma relationer, sällan betraktas eller förmedlas vidare. I studien framkom 

följande aspekter på betydelsen av relationen till de professionella. Viktiga för 

återhämtningen ansågs vara de som var tillgängliga för kontakt och ömsesidig relation, när 
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och för det som brukaren önskade. Professionella som gick utöver den förväntade rollen och 

gjorde något oväntat. Beskrivningarna av de professionella som varit till hjälp är 

vänskapsliknande, samtidigt som brukarna var väl medvetna om att det inte rörde sig om 

vanlig vänskap. De professionella som upplevts som hindrande i återhämtningsprocessen är 

de som fått brukaren att känna sig kränkt, inte visat sig intresserade, varit kyliga och icke 

empatiska. 

 

Samverkan  

Samverkan innebär att personer tillsammans med andra arbetar mot ett gemensamt mål. Ofta 

innebär denna samverkan att samarbeta med personer som har annan utbildning, är styrda av 

ett annat regelsystem eller att personerna befinner sig på olika positioner i en annan 

organisation. Personerna har helt enkelt olika förväntningar om samverkansprocessen och kan 

uppfatta den både positiv och negativ (Danermark, 2000). 

Problem som kan uppstå i denna samverkan är att personerna som ovan sagts, har olika 

utbildning och syn på vilket sätt problemet skall angripas, olika lagstiftning (sekretess) och 

regelsystem att anpassa sig till, samt olika positioner och mandat i organisationen.  

Samverkan är enligt Danermark en lärandets process. För att slippa problem, rivalitet och 

strider är det viktigt att innan samverkan börjar, reda ut och diskutera de olika synsätten och 

att respektera varandras åsikter. Båda parter måste vinna något på att samverka.  

I en rapport framställd av utredare Koskinen (2005), Nationell psykiatrisamordning belyses 

faktorer som hindrar samarbetet mellan Socialtjänst, Primärvård och Psykiatri. De tre största 

faktorerna var revirstrider, resursbrist samt hinder i regelverk och lagstiftning. Socialtjänst 

och psykiatri graderar dock betydelsen av dessa olika. Kommunerna uppgav revirstrider som 

det största hindret, medan deltagarna från psykiatrin såg brister i regelverk och lagstiftning 

samt resursbrist som största orsaker. Deltagarna i undersökningen beskriver bristerna i 

samarbetet med att psykiatrin har tolkningsföreträde. Psykiatrin samverkar på sina villkor och 

beställer kommunala insatser. Det finns en okunskap om varandras förutsättningar, uppdrag, 

möjligheter och ramar. Varje organisation definierar sitt uppdrag och man har ingen samsyn 

på metodval. 
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Bo, eller att ha ett hem 

En egen bostad, en egen dörr att stänga är ett grundläggande mänskligt behov och innebär så 

mycket mer än att ha tak över huvudet.  

Att ha någonstans att bo är inte detsamma som att ha ett hem. Ett hem är beteckningen på ett 

stadigvarande boende. Hem kan också betyda institution, skillnaden ligger i att man bor på en 

institution och lever i ett hem. Bo är den plats man befinner sig på för att sova – där sängen 

står, där man kan äta, vila och koppla av och umgås med vänner. Att ha ett eget hem innebär 

att man har ett eget fysiskt rum, en privat svär där vi själva bestämmer vem som skall få 

tillträde. De saker som finns i hemmet eller kanske just avsaknaden av personliga saker säger 

oss något om vem som bor där är. Hemmet är en del av vår identitet och sakerna är en del av 

individens historia. Boendet representerar inte bara själva bostaden utan även miljön runt 

omkring, affären där vi handlar och andra sociala mötesplatser. Ett eget boende har en yttre 

miljö som kräver både sociala och ekonomiska transaktioner och förflyttningar (Andersson, 

2005). 
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4. Projektet Fokus Rusomsorg och Milton projektet 

Fokus rusomsorg 

Projektidén Fokus Rusomsorg har sitt ursprung i det avslutade IR III A projektet, ”Gränslöst 

lärande” och ”På jakt efter nya arbetsmarknader”. Projektet vände sig till invånare som av 

olika orsaker inte kunde tillgodogöra sig utbildningsalternativ eller det ordinarie arbetslivet. 

Ur dessa två projekt visade det sig bl.a. att kombinerade sociala problem och en 

missbruksproblematik är orsak till att invånarna som ingick i projektet inte tog sig till 

utbildningsalternativen eller det ordinarie arbetslivet.  

De kommuner som är involverade i projektet Fokus Rusomsorg uppfattade att gemensamma 

gränsregionala insatser kunde ha stor betydelse för systematiska satsningar, åtgärder och olika 

utbildningsalternativ. Projektet har nu gått in i en annan fas och delat upp sig i olika 

arbetsgrupper där bolig/vårdbas är ett område. 

 
Under projektperioden skall det, genom gränsregional kunskaps och 
erfarenhetsutväxling mellan utbildningsinstitutionerna, offentlighetsanställda och andra 
aktörer inom arbetsfältet kring missbruk, utvecklas kvalitativa och effektiva 
metodbaserade insatser och utbildningsalternativ, som skall öka livskvalitén för 
gränsregionens invånare med missbruksrelaterade problem (www.fokusrusomsorg.net). 

 

 

I projektet deltar kommuner från Östfold i Norge, Askim, Fredrikstad, Halden, Rygge och 

Moss och från den svenska sidan Strömstad, Sotenäs, Tanum och Dalslandskommunerna samt 

ett samarbete med Högskolan i Östfold och Högskolan Väst. 

 

Regeringens Milton satsning 

På många håll i Sverige pågår utvecklingsarbetet med att hitta samordning kring målgruppen 

med psykiskt problematik samt missbruk. Psykiskt störda med ett missbruk är en av de mest 

utsatta grupperna i samhället. Meningen är att de ska få samlade insatser från socialtjänst, 

psykiatri och primärvård på samma sätt som de som är psykiskt funktionshindrade utan 

missbruk. Kommunerna har ansvar för missbruksvården, primärvården för den 

medicinska/somatiska vården, medan psykiatrins skall tillhandahålla avgiftning, korttidsvård 

alt. fortsatt vård vid behov. Studier av dubbelproblematiken har gjorts för att undersöka vilket 

som debuterat först, den psykiska störningen eller missbruket. I det kliniska arbetet har denna 
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kunskap mindre betydelse, men kan påverka insatserna. Studierna visar att den psykiska 

störningen oftare föregått missbruket.  Det har varit svårt att få gehör för att både missbruk 

och den psykiska problematiken måste behandlas parallellt. Med olika huvudmän och 

ansvarsområden har gruppen inte fått hjälp. Man har tvistat om vem som är ansvarig och 

vilket som skall behandlas först. Samarbetsproblem kring målgruppen belyses bl.a. i statliga 

utredningar av Socialstyrelsen. Pengar har avsats av regeringen till utvecklingsarbetet inom 

psykiatrin de s.k. Milton pengarna. 330 ansökningar har kommit in gällande Miltonpengar 

från kommuner och landsting. Det har resulterat i att olika projekt startats upp inom 

psykiatrin, flera av dem med fokus på målgruppen med så kallad Dubbeldiagnos (SOU 

1999:1). 

”Missbruk och psykisk sjukdom måste behandlas samtidigt, säger Anders Milton. Det har 

forskning visat entydigt.” (Socialdepartementet, Pressmeddelande & Socialstyrelsens 

Projektkatalog) 

 

En grupp som uppmärksammats på senare år, både i kommunerna som vi jämfört och i media, 

är personer med s.k. bokstavsproblematik ADHD, DAMP med missbrukproblematik. 

Arbetsgruppen i Rygge kommun upplever att denna grupp stadigt ökar bland de brukare de 

arbetar med. Gruppen är sällan diagnostiserad och använder drogerna för självmedicinering. 

Bl.a. har amfetamin en lugnade effekt hos personer med koncentrationsstörningar och 

hyperaktivitet. Problemet är att doserna vid självmedicingering blir för höga och effekterna på 

sikt kan bli förödande. Det förekommer att brukare ordineras centralstimulerande medel 

vilken förbättrar koncentrationsförmågan och minskar över aktivitet och impulsivitet.  
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5. Presentation av Sotenäs och Rygge kommun 
Vi kommer i det här kapitlet att beskriva hur våra kommuner Sotenäs och Rygge har 

organiserat sitt arbete kring målgruppen med dubbeldiagnos.  

Efter lite allmän kommunfakta följer en beskrivning av den befintliga verksamheten och de 

nya satsningar som pågår i anslutning till projektet Fokus Rusomsorg i respektive kommun. I 

Sotenäs kommun pågår även ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och 

psykiatrin det så kallade Milton projektet.  

Detta kommer vi att fördjupa i resultat och analysdelen samt där ge en schematisk översikt av 

organisationsstrukturen i de båda kommunerna.  

 

 
Sotenäs kommun är en kustkommun med 9336 invånare. Turism är en stor och växande 

näringsgren. Befolkningen mångdubblas under sommartid och mest känt är Smögen. Industrin 

svarar för 30 % av arbetstillfällena och består av konservindustri, tillverkning av fritidsbåtar 

samt stenindustri. Dessutom ger den offentliga sektorn många arbetstillfällen. Antalet 

hantverkare är stort i förhållande till kommunens storlek. Sotenäs kommun har ett aktivt och 

rikt föreningsliv ( www.sotenas.se). 

 

 
Rygge kommun är en landsbygdskommun med 13862 innevånare. Kommunen är belägen 

mellan Oslofjorden och Vansjø. Näringslivet består i huvudsak av lantbruk och småindustri. 

Även Rygge kommun satsar på ett rikt kultur och fritids utbud för att göra kommunen 

attraktiv att bo i och besöka ( www.rygge.kommune.no). 
 

 17



Beskrivning av Sotenäs kommun 

I Sotenäs kommun har man valt att dela upp Individ och familjeomsorgen IFO i tre olika 

ansvarsgrupper; Vuxengrupp, Rehab/Försörjningsstöd RF, samt Familjegrupp. 

Det är främst Vuxengruppen som jobbar med missbruket och ”vården på hemmaplan”. 

Brukarna har också ofta kontakt med RF gruppen som arbetar med försörjningsstöd, 

rehabilitering och förmedlingsmedel, vilket är en hjälp för brukarna med egen inkomst men 

som har svårighet att hantera sin ekonomi. Rehabiliteringen består till stor del i 

ekonomirehabilitering i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Brukarens socialförsäkringssituation ses över och målet är att minska socialbidragsberoendet.  

Har brukaren barn kan även Familjegruppen vara inkopplad i arbetet. 

 

Socialarbetarna uppskattar att man har ett 20 tal brukare med dubbeldiagnos problematik i 

kommunen. Vilket innebär att en stor del av brukarna med missbruksproblematik också har 

någon form av psykisk problematik, men långt ifrån alla är diagnostiserade. 

Vård på hemmaplan innebär i dagsläget att man har en nystartad verksamhet på Nygatan. 

Verksamheten har ännu inte fått något namn och den är ännu så länge benämnd efter var den 

är lokaliserad. Behandlingsmetoder skall tydliggöras och en plan för verksamheten upprättas. 

Planer, målformuleringar behövs för att kunna utvärdera verksamheten. Mycket är enligt 

verksamhetschefen ännu på ”tänkstadiet” när det gäller verksamheten på Nygatan. Det är 

besökarna och deras önskemål skall styra verksamhet och aktivitet.  

På eftermiddagarna finns tid för socialarbetarna att göra hembesök vilka är biståndsbeviljade. 

Tanken är man skall skapa en mötesplats för målgruppen, då brukarna i huvudsak bor i sina 

egna lägenheter. Verksamheten är ett resultat av kommunens deltagande i projektet Fokus 

Rusomsorg. 

 

Sotenäs kommun har inget boende för missbrukare. De brukare som är bostadslösa hänvisas 

till något av de två vandrarhem som kommunen har överenskommelse med. Brukarna kan i 

vissa fall få hjälp via socialtjänsten med bostad, vilket innebär att man kan få ett 

andrahandskontrakt. Det kommunala bostadsbolaget är mycket restriktiva och har man 

betalningsanmärkningar eller missbruksproblem får man inget eget kontrakt. En annan 

möjlighet är att få hyra hos någon av de privata fastighetsägarna.   
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Besökarna på Nygatan befinner sig i olika stadier i sitt missbruk. Flera har varit drogfria en 

längre tid medan andra har ett pågående missbruk av något slag. Även besökare utan 

drogproblematik har sökt sig till verksamheten, för att bryta isolering och ensamhet. En äldre 

religiös man tillför mycket till de ibland livliga diskussionerna. Besökare som tagit sig ur sitt 

missbruk och ”är mer på plus än minus” kan ge dem med ett pågående missbruk värdefulla 

erfarenheter. Avsikt finns att starta upp samtalsgrupper och få en fastare struktur på 

verksamheten.  

Nygatan skall också kunna fungera som ett boendestöd då det befintliga Boendestödet för 

psykiskt funktionshindrade inte passar för målgruppen med dubbeldiagnos. Framförallt finns 

det svårigheter och brist på kompetens hos personalen att klara av t.ex. utagerade narkomaner.  

 

Boendestödet för psykiskt funktionshindrade är under utveckling och psykiatriplan för 

kommunen har nyligen utarbetats.  Biståndsbedömningen för Boendestödet ses över då det 

inte funnits riktlinjer för boendestöd utan man har bedömt efter hemtjänstens riktlinjer. Den 

medicinska aspekten har varit dominerande på bekostnad av den sociala omsorgen. Utredarna 

anser att det inte är tillfredställande. Hemtjänst och boendestöd är vitt skilda verksamheter. 

Boendestöd skall verka för att stärka den enskildes förmåga, vara ett ”hjälp jag”, inte göra 

saker åt brukaren utan tillsammans med. 

 

Kommunen har dagverksamhet för målgruppen Psykiskt funktionshindrade. Trålens 

dagverksamhets besökare har alla allvarlig psykisk funktionsnedsättning och ingen har något 

pågående missbruk, det gör att verksamheten inte lämpar sig för vår målgrupp.  Trålens 

dagverksamhet och Boendestödet är i dagsläget en fristående del, endast arbetsledning ges 

från IFO genom att verksamhetschefen har arbetsledaransvar för personalen. Samverkan med 

IFO är annars mycket sporadisk, möjligen har man gemensamma brukare. 

Biståndsbedömningen av dessa verksamheter samt äldre och handikappomsorg handläggs av 

biståndshandläggarna som arbetar direkt under förvaltningschefen.  

 

I samband med att kommunen sökt och beviljats medel för Milton projektet så kunde en 

projekttjänst inrättas. Den resulterade i en kombinationstjänst där projektledaren arbetar 50 % 

med projektet och resterande 50 % som socialsekreterare/handläggare i vuxengruppen på IFO. 

I Sotenäs har man valt att söka Milton medel för att utveckla samverkan.  

 19



Projektuppdraget är att ta fram en plan för hur arbetet med s.k. dubbeldiagnoser skall 

organiseras i Sotenäs kommun i framtiden. Projektet är ett samverkansprojekt mellan IFO, 

primärvården och psykiatrin.  

Projektbeskrivning: 
Utveckla samverkan och samordning mellan myndigheter som ansvarar för vård, 
behandling, sysselsättning och boende för målgruppen psykiskt störda missbrukare. 
Medel ansöks för en projektanställd med uppdrag att; tydliggöra/definiera målgruppens 
behov, definiera samverkan som begrepp och lyfta fram samverkansperspektiv som 
arbetsmetod, ge förslag om effektivare resursutnyttjande av befintliga medel och 
föreslå gemensamma utbildningar (Socialstyrelsen, projektkatalog). 

 

 

En viktig del i Miltonprojektet är enligt projektledaren att klargöra de ”riktiga” vägarna för 

samverkan mellan socialtjänst, primärvård och psykiatri. Det skall inte vara som det är nu att 

det är personliga kontakter som avgör om brukare skall få hjälp. Socialarbetare har under åren 

själva byggt upp en bra personlig relation till psykiatriska kliniken på Näl, det för att kunna 

utföra sitt jobb och få en person avgiftad. Ska brukare få hjälp krävs det tyvärr i dagsläget, när 

samarbetet mellan psykiatri, primärvård och IFO inte fungerar tillfredställande. Det betonas 

att en organisation byggd på personliga kontaktytor och kanaler är sårbar och därför är det 

viktigt att tydliggöra vägarna och hur dessa skall användas i framtiden.  

Vuxengruppen på IFO tycker det finns svårigheter i samarbetet med den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen. Personalen har olika syn på behandlingen av målgruppen. Brukare 

med missbruksproblematik förväntas att behandla missbruket innan de får hjälp med de 

psykiska problemen. Att få gehör för att detta är en parallell process är svårt enl socialarbetare 

på IFO. Samverkan med primärvården ses som god och viktig men även denna kan förbättras. 

Socialtjänstens beslut är överklagningsbara vilket innebär att brukaren har besvärsrätt 

(överklagningsrätt). Så är inte fallet inom sjukvården/psykiatrin vilket äventyrar brukarens 

rättsäkerhet. 

 

Beskrivning av Rygge kommun 

I Rygge kommun har man tre olika avdelningar inom socialtjänsten. ”Mottaksavdeling”, 

”Langtidsavdeling” och ”Tiltaksavdeling” 

Mottagningsavdelningen tar emot nya brukare som inte varit på socialkontoret tidigare eller 

under de senaste sex månaderna. Socialarbetarna på Mottagningsavdelningen arbetar med 

brukarens uttalade problem eller behov som t ex kan vara dålig ekonomi, arbetslöshet eller 
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skilsmässa. Brukaren stannar i Mottagningsavdelningen tills problemet är löst eller när ca sex 

månader gått då de blir överförda till Långtidsavdelningen som fortsätter arbetet.  

Långtidsavdelningen jobbar med tyngre problematik såsom missbruk och psykiatriska 

problem. Har en brukare som söker sig till socialtjänsten något av dessa problem överförs de 

ganska fort till Långtidsavdelningen. Socialarbetarna kan om brukaren vill ta hand om 

brukarens ekonomi i sin helhet, socialarbetarna disponerar då brukarens inkomst så att pengar 

räcker till hyra, mat mm. I Långtidsavdelningen finns det s.k. ansvarsgrupper bildade kring 

brukaren. I dessa ansvarsgrupper finns personal ifrån psykiatritjänsten, läkare och 

Arbetsförmedlingen vilka skall hjälpa till så att brukaren löser sina problem och uppnår de 

mål som finns i den individuella planen. Den individuella planen och målen utförs även i 

denna grupp tillsammans med brukaren. Socialarbetarna på Långtidsavdelningen och 

Mottagningsavdelningen s.k. ruskonsulenter och socialkonsulenter har alla 

socionomutbildning och vissa vidareutbildning i missbruksproblematik. 

På de olika avdelningarna jobbar man med människor över 18 år, inte med barn det gör 

Barneverntjenesten. Kommer det brukare som har barn och dålig ekonomi tar de självklart 

hänsyn till barnet och försöker tillmötesgå även barnets behov. Är däremot problemet i 

familjen barnet är det Barneverntjenesten de blir hänvisade till. Tiltaksavdelingen är 

avdelningen för arbete och sysselsättning. 

Besvärsrätt finns inom socialtjänst och nu även inom sjukvård/psykiatri sedan ett par år 

tillbaka, vilket är en fördel och ger andra möjligheter för brukaren.  

 

Projektet Bolig är ett internt projekt som startades upp på Rygge socialkontor med stöd av EU 

pengar. Projektet är tänkt till målgruppen med missbruksrelaterade problem som av olika 

orsaker inte klarar att bo i egna lägenheter. De kan också vara på väg att mista sin bostad eller 

redan blivit vräkta ifrån sitt boende eller behöva tillsyn och uppföljning för att klara sitt 

nuvarande eller tilltänkta boende. 

 

I Rygge kommun finns möjlighet till en behovsprövad finansiering till köp av boende med bas 

standard, ett s.k. startlån hos den statliga Husbanken. Möjligheten ges till personer med svag 

ekonomi som t ex unga i etableringsfasen, barnfamiljer, ensamförsörjare. Det är en lösning på 

den tuffa kommunala hyresmarknaden, då de flesta lägenheter är bostadsrätter i Norge. Det 

händer att människor som klarat sig utan socialtjänsten tidigare och inte räknas som brukare 

tillfälligt kan behöva en hjälp av socialtjänsten för att inte mista bostaden.  
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Då det handlar om att t ex få in en brukare med avslutat missbruksproblematik i det allmänna 

bostadsområdet ordnas ett möte där någon ur Borättslaget (bostadsrättsföreningen), brukaren 

(bostadsköparen) och någon konsulent från socialtjänsten samtalar och går igenom vilka 

regler som gäller. Där ges även en kort presentation till Borättslaget om vem brukaren som 

skall köpa lägenheten är. Socialarbetarna på socialtjänsten upplever att dessa möten gör att 

brukaren känner sig och blir mer välkomnad än om de inte hade ägt rum.  

 

Som en del i projektet Bolig kommer två olika boenden att användas, sammanlagt sju 

lägenheter. Det är tänkt att ytterliggare fyra nya omsorgslägenheter och en tjänstelägenhet 

kommer att knytas till projektet, som är bemannad med personal från klockan 8.00-18.00 och 

arbetar med bl.a. uppföljning. Boendena och lägenheterna är uppdelade med olika fokus och 

arbetssätt beroende på problematik och situation. 

Exempel på uppföljning (och vidareutveckling) i boendena; 

– sysselsättning och arbetsträning 

– sjukdoms- och missbruksbemästring, medicinhantering 

– praktisk boträning t ex städning, inköp  

– anpassat tilltänkt hjälp kring brukaren, kontrakt och individuella planer 

– bistånd för att bli bekant/erkänd i lokalmiljön  

– social träning 

– nätverksbygge som motverkar isolering 

– personlig ekonomi 

– information, råd och vägledning 

 

Projektet är tänkt som en möjlighet till att höja livskvalitén, öka kompetens, utveckla lokala 

behandlingsmöjligheter för brukarna. Målet är att utöka samarbetet inom kommunen och de 

olika verksamheterna vilket skapar ett helhetstänkande kring målgruppen. 

Det är ett så kallat "nedifrån och upp” projekt där projektets utveckling sker ute i den 

praktiska verkligheten där processen blir ett viktigt arbetsredskap. Målet med projektet Bolig 

är att hjälpa brukare i aktivt missbruk att klara sin egen omsorg, vardag och dagliga aktiviteter 

och till slut klara att flytta till en egen lägenhet. Fokus ligger på hjälp till självhjälp.  

Projektet beskrivs också som ett mål för kommunen att kunna utveckla goda metoder för 

uppföljning i boenden och att kunna utnyttja de kommunala resurserna på ett verkningsfullare 

sätt. 
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För att nå målet med det här projektet  krävs enighet kring val av tillvägagångssätt. Kvalitéer 

såsom tid, flexibilitet, tålamod, relationsbyggande, tolerans, samarbete nämns som viktiga i 

arbetet med målgruppen dubbeldiagnos. 
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6. Resultat och analys  
I den här resultat och analysdelen kommer vi att presentera vad vi har funnit relevant och 

intressant för arbetet med målgruppen dubbeldiagnos. Hur svarar organisationerna upp mot 

succésfaktorerna och målgruppens möjligheter till återhämtning? Vi börjar med att presentera 

Socialt arbete allmänt för att övergå till Organisationsstruktur och Organisationskultur. 

Därefter följer Empowerment, Ekonomins betydelse, Vem är värd att satsa på?, 

Behandlingsaspekter, Samverkan och slutligen Bo, eller att ha ett hem. 

 

Socialt arbete allmänt 

Offentlig verksamhet inspireras av den privata sektor men sällan omvänt. Den offentliga 

verksamheten styrs politiskt och till skillnad från den privata sektorn så sker det 

kompromisser för att få tillstånd politiska beslut. Olika partier har olika värderingar och sätt 

att lösa omsorgsfrågor. Hasenfeld lyfter fram i Human service organization två egenskaper 

som skiljer de människoförändrade organisationerna från andra byråkratier. Det ena är att de 

arbetar direkt med människor som de försöker påverka på olika sätt, människorna är 

verksamhetens råmaterial. Det andra uppdraget som organisationen har är att skydda och 

hjälpa dessa människors trygghet och välbefinnande (Thylefors). 

Morén (1996) påpekar att relationen mellan den biståndsökande och socialarbetaren inte låter 

sig kontrolleras eller rutiniseras och därmed blir svår att utvärdera med valida och reliabla 

mått. Utmärkande för Human Service Organizations är att de är grundade på servicetänkandet 

och omgestaltningsaspekten förbises.  

 

Livsanpassning och livsomgestaltning är vitt skilda saker. Livsomgestaltning kräver ett annat 

sammanhang än det som den sociala förvaltningen oftast erbjuder. Att delta i en persons 

omgestaltning kräver en bärande relation, tvärs emot den sociala förvaltningens särskiljande i 

”vi normala” och ”dom problemfyllda”. Särskiljande ger utrymme för moraliserande och 

stigmatisering. Genom att omgestaltningsaspekten förbises så uppstår det som Morén kallar 

det sociala arbetets blinda punkt. Han belyser det problematiska när det gället det sociala 

arbetets organisation och delar upp det sociala arbetet i social service och mänskligt bistånd. 

Den sociala servicen, livsanpassningen består i enklare insatser såsom ekonomiskt bistånd, 

rådgivning mm. Arbetsgången blir då den traditionella: problem - utredning - bedömning - 
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åtgärd - resultat. Morén betraktar det här arbetssättet mekaniskt och instrumentellt. 

Livsanpassning fodrar inte en relation mellan den enskilde och den professionelle på samma 

sätt, som när det handlar om mänskligt bistånd och en livsomgestaltning. Problemtänkandet 

och synen på socialt arbete som en problemlösningsuppgift har sådeles begränsningar. Morén 

refererar till den franske sociologen Pierre Bourdin som framhåller att för att förstå villkoren 

för mänsklig förändring måste vi också förstå den dialektiska processen mellan människans 

inre individuella och subjektiva livsvillkor samt det yttre samhälleliga objektiva liv. 

På vår fråga om bemötandets betydelse i det sociala arbetet säger en av våra informanter från 

Sotenäs kommun dessa kloka ord, fritt sammanfattat. Som socialarbetare måste du ha en 

”Social antenn” det vill säga, du måste kunna koppla bort dina egna fördomar och fobier, det 

som är viktigt för dig behöver inte vara viktigt för brukaren. Man måste kunna lyssna på 

riktigt och läsa in den andres situation.  Jobba lyhört och med intuition!  Brukarens behov är 

inte dina behov.  En Social antenn kommer inte av sig själv utan är något man måste 

underhålla. Det handlar också om att kunna ge rätt insats vid rätt tillfälle. Att få en kokbok om 

billigt mat, är inte det man i första hand behöver när man är luspank och tillvaron är ett enda 

stort kaos. Även om tanken var god så var tillfället fullständigt fel och den hjälpsökande blev 

istället oerhört kränkt.  

 

Organisationsstruktur 

I det här avsnittet kommer vi att illustrera Sotenäs och Rygge kommuner, med ett 

organisationsschema. Rutor och linjer som sammanfogas till en hierarkisk bild över roller, 

funktioner och positioner är ett vanligt sätt att presentera en organisations formella struktur. 

Vi har valt detta sätt då vi tycker det ger en bra och överskådlig bild av organisationen. 

Båda kommunerna är sektorsbaserade vilket innebär att det finns en nämnd och förvaltning 

för respektive sektor (Montin, 2004). 

Organisationsskisser ser snyggt och välordnat ut men det säger inget om de människor som 

innehar de olika positionerna (Morén). Vi är medvetna om detta och hur betydelsefulla 

individerna i organisationen är för brukarens möjlighet till förändring av livssituationen. 

Organisationsstrukturen är också viktig för att förstå och kunna se brukarens möjligheter till 

återhämtning. 
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Sotenäs  kommun 

Omsorgsnämd 

Familj och individomsorg 
IFO

Förvaltningschef 
Biståndsbedömmare 

    Vuxengrupp/missbruk Familjegrupp RF Rehab/Försörjningsstöd

Arbetsledning personal 
Boendestöd, Trålen

  
Under omsorgsnämnden ligger även Äldre/Handikapp omsorg, Hälso o Sjukvård, samt LSS. Dessa är inte 
schematiskt beskrivna då de inte arbetar med vår målgrupp.  I de olika grupperna är personalen inriktad på sin 
kompetens inom området.   
 

Rygge kommun 

 

Hovedutvalget  
(Politiker)

Sosialtjenesten 

Rådmannsfunksjon 

Langtidsavdelingen Mottaksavdelingen Tiltaksavdelingen 

 
Även här har vi valt att enbart presentera den del av socialtjänsten som arbetar med vår målgrupp. Uppdelningen 

i de olika avdelningarna är med hänsyn till hur lång tid brukaren kan tänkas behöva socialtjänstens stöd. 

Tiltaksavdelingen är avdelningen för arbete/sysselsättning 
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Sotenäs kommun är hierarkiskt organiserad, vilket kännetecknas av en organisation med 

chefer i flera led. I den senaste omorganiseringen tillsattes inom omsorgsförvaltningen ett 

stort antal enhetschefer.  

I en hierarkisk organisation är kontroll disciplin ordning ledord. Grundtanken är att var och en 

skall ha en bestämt uppgift vilken skall utföras på ett visst sätt. Inte givet att kunnandet och 

kompetensen är störst i pyramidens topp. Ledningsuppgiften är att fatta beslut, chefer och 

gruppledare lägre nivåer förmedlar och verkställer (Svedberg, 2003). 

I en organisation med många chefer och därmed beslut i flera led genom 

delegationsordningen så blir systemet trögare. Fler har synpunkter och det är betydelsefullt att 

chefer och mellanchefer litar på sin personal och inte petar i detaljer. Vi tror det är oerhört 

viktigt med tydlighet och gemensam policy så att alla anställda kan vara trygga i sitt 

beslutsfattande. 

 

I Rygge kommun har man gjort tvärt om mot Sotenäs kommun och minskat ner antalet chefer, 

vilket gjort handläggningen smidigare. Vi tycker att Rygge kommun trots att den egentligen 

är hierarkisk i sin uppbyggnad med politiker, rådman, socialchef och handläggare, visar på 

drag av en matrisorganisation vilken kännetecknas av snabba flexibla lösningar, man 

tillvaratar personalens kunnande och faktiska kompetens, som är viktigare än den formella 

behörigheten. Svårigheter i en matrisorganisation kan dock vara dubbel lojalitet, tuffa krav på 

effektivitet, konflikter i bemanningen och snedfördelning i arbetsbelastningen (Svedberg). 

Det framkom inte i våra samtal med personal och ledning i Rygge kommun något som tyder 

på att man skulle ha ovanstående svårigheter. Rygge kommuns ansvarsgrupper med 

socialkonsulent/ruskonsulent, psykiatritjänst, läkare och arbetsförmedling möjliggör en mer 

samlad organisation kring brukarna med ett tydligare helhetsperspektiv. Kontaktytorna blir 

färre och beslutsvägarna kortare än i Sotenäs kommun.  

 

Den offentliga sektorn vilar på en byråkratisk grundstruktur. Byråkratin kan fylla flera 

funktioner, den kan användas för att skapa rättsäkerhet, ordning och reda, den kan också 

användas för att förtrycka, undvika konfrontationer och möjliggöra flykt från personligt 

ansvar. Även om målet är att tillgodose brukarens behov kan personalen utifrån ramarnas 

begränsningar och professionell kunskap tvingas att agera mot brukarens vilja. Brukarens 

behov skall stå i centrum. Samtidigt är personalen skyldiga att agera utifrån sin yrkesmässiga 

kompetens och inom ålagda ramar, detta innebär en lojalitetskonflikt (Thylefors).  
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Det finns socialarbetare som sätter brukaren i centrum; 

 ”Det är inte min sak att spara pengar åt kommunen, jag skall arbeta med mina brukare så de 

får en hygglig livssituation” Exemplet är hämtat från Sotenäs kommun.  

 

De människor som återfinns på de olika positionerna i organisationsplanen är de som är 

organisationen. Delegationsordning anger vem och vad som får göras och vilka befogenheter 

respektive medarbetare har. Socialarbetaren kan uppleva att de hindras i sitt arbete genom det 

formella regelsystemet. Med en alternativ organisationssyn ges en annan tolkningsmöjlighet. 

Socialarbetaren själv påverkar förutsättningarna för arbetet, det finns alltid möjlighet att 

arbeta annorlunda. Man blir inte hindrad utan man låter sig hindras. Tidsbrist är en annan 

hindrande faktor - vilket är en myt. Genom att man inte gör det man vill göra uppstår tidsbrist. 

Socialarbetarens skyldighet och uppgift är att tillhandahålla mänskligt bistånd, inte ta ansvar 

för mängdproblemet, det ansvaret ligger på politiker och administrativa chefer. Genom att inte 

lägga ner den tid och det engagemang som behövs utan bara fixa det mest akuta så kommer 

naturligtvis klienten inte att bli mer än tillfälligt hjälpt och återkommer förmodligen ganska 

omgående (Morén). 

Hur genomförs de politiska besluten i vardagen och vilken makt har tjänstemännen över den 

processen? Sannerstedt (2001) förklarar Lipskys teori om Street Level Bureaucrats. 

Närbyråkraterna/tjänstemännen har så stor handlingsförmåga och handlingsfrihet att det är 

tjänstemännen själva som utformar politiken på sitt område i stället för politikerna. 

Anledningen sägs vara att verksamhetens förhållande kräver detta. Tjänstemännen är de som 

möter de enskilda individerna och måste ta hänsyn till deras individuella behov och 

förutsättningar.  

Men hur långt skall tjänstemännen gå i sin strävan att tillgodose brukarens behov?  

Närbyråkratern har enligt Lipsky en stor arbetsbörda och tvingas till att skapa rutiner för sitt 

arbete. De måste också göra prioriteringar vilket innebär att brukare tvingas stå tillbaka och 

inte få den hjälp de önskar. Det är innehållet i verksamheten i den offentliga politiken som 

tjänstemännen i första hand styr. De politiska beslutsfattarna har dock goda möjligheter till 

indirekt styrning av verksamheten genom att de kan påverka förutsättningarna för 

verksamheten genom tilldelning av resurser mm. Lipskys modell innebär att viktiga beslut tas 

i organisationens lägsta nivå. I det traditionella perspektivet fattas alla viktiga beslut av de 

politiska beslutsfattarna i toppen av organisationen.  
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Organisationskultur 

Johansson (1997) lyfter fram en viktig aspekt när det gäller att se på medlemmarna i 

organisationen. Han kallar det, det dubbla organisatoriska handlandets karaktär. Johansson 

menar att medlemmarna i organisationen handlar inte enbart som en organisationsrepresentant 

utan även som en enskild individ med egna värderingar och uppfattningar.  

 

Sotenäs kommun har till skillnad från Rygge kommun haft en hel del personalomsättning de 

senaste åren, främst på chefsidan. Den historia, kontext och struktur som finns på ett 

socialkontor påverkas i stor grad hur organisationen uppfattas av omgivningen och av dem 

som arbetar där. Äldre synsätt, strukturer eller uppfattningar kan leva kvar i den ”nyare” 

organisationen och färga uppfattningar och arbete (Payne, 2002). 

Det påverkar arbetsgruppen som än en gång ska formatera sig. Fenomenet kunde betraktas 

under praktiken våren 2005 på IFO i Sotenäs kommun. När den nya enhetschefen tillträdde 

sin tjänst kunde detta märktas tydligt i arbetsgruppen. Några blev försiktiga och avvaktande, 

andra mer rättframma inför den nya chefen. Hur det skulle bli med ytterligare en chef, då det 

inte var länge sedan de fick ny verksamhetschef? Två nya chefer på kort tid sätter sin spår i ett 

arbetslag. Det är viktigt att klimatet i arbetsplatsträffar och möten är tillåtande och gott så att 

medarbetarna vågar framföra sina synpunkter och idéer annars finns det risk för informella 

möten i form av korridorsnack vilket inte är konstruktivt för organisationen. 

Ledarskap eller påverkan sätter sin prägel på all människoförändrande verksamheter. 

Anställda påverka andra i organisationen oavsett om de har chefsfunktion eller inte. Personal 

kan vara självstyrd och fungera bra även om chefer inte gör det (Thylefors). 

 

I Rygge kommun har man en personalgrupp som arbetat tillsammans länge. Socialchefen 

känner sina medarbetare väl och uppger att arbetsgruppen har ett gott arbetsklimat. Det 

bekräftas också av de socialarbetare vi träffade vid vårt besök. De känner stöd från sin 

socialchef som har en gedigen erfarenhet. ”Det kan väl hända att vi blir lurade ibland av 

någon brukare, men det visar sig snart, så vi friar hellre än fäller” säger en av de Norska 

socialarbetarna. 

Likaväl som brukaren måste få förtroende för socialarbetaren så måste socialarbetaren också 

ha förtroende för brukaren. Uppdraget är att lita på förändringsviljan trots att inte så mycket 

tyder på att den finns. Det vill säga, tro på någon som kanske inte ens tror på sig själv (Stig-

Arne Berglund, Personlig kommunikation, 13 april, 2005).  
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Ett exempel; Han var en av stammisarna på socialkontoret och hade enligt egen utsago 

avverkat ett oräkneligt antal socialarbetare under åren. Han om någon hade erfarenhet av 

systemets betydelse för individen. Brukaren beskrev hur han och hans kompisar hittat 

strategier och sätt att få framförallt pengar till sitt missbruk. ”Jag tror inte dom brydde sig, 

bara dom blev av med oss” Kanske hade han rätt, ingen orkade eller ville ta sig an denne 

hopplöse man, som straffat ut sig både hos allmänhet och hos de sociala myndigheterna. Det 

var fascinerande att se förändringen som sedan skedde. Socialarbetaren var den första som tog 

sig tid att lyssna på honom, tog hans självinsikt på allvar men också accepterade hans 

oförmåga att hantera sin verklighet och ta sig ur ett destruktivt system. Hon var utrustad med 

social antenn! Genom att hon visade respekt för honom blev följden ett ömsesidigt 

respekterande, vilket till början förvånade brukaren. Han som manipulerat sig genom livet, 

varit hotfull och utagerande tidigare, konstaterade helt enkelt att ”dig kan jag inte med att 

lura” eller ” ilskan bara rann av mig” När han slutligen efter många samtal själv såg 

sambanden, hans egen uppväxt, det primära informella nätverkets betydelse kunde han agera 

på ett konstruktivt sätt och börja förändra sin tillvaro.  

 

Empowerment 

Portalparagrafen i den svenska socialtjänstlagen anger tonen för hur socialt arbete från 

samhällets sida bör bedrivas. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att den ger 

kommunerna en stor frihet i sättet att bedriva det sociala arbetet. Det innebär också att 

kommunerna fått större möjlighet än tidigare att ta hänsyn till den enskildes behov och 

önskemål, då lagstiftningen var mer detaljstyrd. Lagen möjliggör ett nytt förhållningsätt 

gentemot brukaren än tidigare och präglas av en helhetssyn, där många samhälleliga aspekter 

påverkar brukaren (Norström & Thunved, 2004). 

 
1 kap. Socialtjänstens mål 
 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet 
– jämlikhet i levnadsvillkor 
– aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande- 
rätt och integritet.” 

 (Norström & Thunved, sid. 29). 
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En liknande formulering står att finna i den Norska socialtjänstlagen; Lov om sosiale tjenester 

m.v (sosialtjensteloven). 
 
Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 
 
§ 1-1. Lovens formål. 
 
 Formålet med denne loven er 
 
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å 

bidra til økt likeverd og likstilling og forebygge sosiale problemer, 
b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv 

og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre ( www.lovdata.no).  
 

Empowerment innebär att individen har makt över sin livssituation och har kraft att stå emot 

omvärldens påtryckningar. Genom att cheferna litar på personalens kompetens och förmåga 

att göra goda val så genomsyras verksamheten av empowerment och stärker självförtroendet 

hos såväl medarbetare som brukare.  

Brukarna ges därmed inflytande över de förhållanden som berör den egna verkligheten. Det 

leder till en social process som ökar människors förmåga att tillgodose sina egna behov, lösa 

sina egna problem och skaffa nödvändiga resurser för att kunna ha kontroll över sina liv. 

Viktiga delar i empowerment begreppet är makt, kontroll, självtillit och stolthet. Motsatsen 

till empowerment är paternalism, som bygger på en över och underordning som antar att 

människor inte klarar sina problem själva. (Forsberg & Starrin, 1997). 

Det som för oss som blivande socialpedagoger är det självklart och grundläggande för allt 

människovårdande arbete visar sig vara något man börjat reflektera över i Sotenäs kommun. 

I förslaget till psykiatriplan uppges att funderingar finns på om ett salutogent förhållningssätt 

kan vara ett kompletterande synsätt att arbeta med. (Plan för sociala insatser till psykiskt 

funktionshindrade, Arbetsmaterial 2006-02-16)  

Empowerment och salutogent förhållningssätt är begrepp i samma anda. Att lyfta fram det 

friska och kunna lita på människans egen inneboende kraft är följden av inställningen. 

Vi tycker ändå att Sotenäs kommun visar på en vilja till brukarinflytande och empowerment, 

bl.a. genom verksamheten på Nygatan. Möjligen är det så att gruppen psykisk 

funktionshindrade, till vilka ovan nämnda psykiatriplan vänder sig, bedöms vara så 

handikappade att socialarbetarna får svårt att ens tänka sig att brukarna har egen förmåga. 

Utredarna påpekar också att man behöver förändra sättet att tänka runt arbetet med 

målgruppen och arbeta mer rehabiliterande. Idag görs mycket åt brukaren istället för 

tillsammans med dem. Detta innebär att brukarna passiviseras. De brukare som visar på egen 
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vilja och styrka blir lätt betraktade som besvärliga och sägs sakna sjukdomsinsikt. Det är en 

grundläggande faktor i egenvärde att ha inflytande över sin egen livssituation. Det blir tydligt 

eftersom man från Boendestödets sida har svårt att möta vår målgrupps behov.  

Lorentzon (1999) skriver i sin bok Vredens pedagogik om bemötandet av förtvivlade och 

vreda människor. Det är inte godhet och förståelse de behöver utan ett behandlings 

sammanhang som både känslomässigt och materiellt är stabilt nog för att möta vrede och hat. 

Vreden är inte en svaghet, den är en styrka och skall inte ses som ett problem utan en 

möjlighet. 

 

Ekonomins betydelse 

Ekonomi och budget uppges av en socialarbetare vara en hindrade faktor i arbetet med 

målgruppen i Sotenäs kommun. Det är emellertid inte politikerna i första hand som hindrar 

arbetet utan chefer och mellanchefers strävan att hålla budget. ”Den självcensur som bedrivs 

av våra chefer är förödande för klienterna och äventyrar rättsäkerheten.” Det uppges att det 

går att se skillnad under en budgetperiod, i synnerhet i slutet av en sådan då man är än mer 

restriktiv. Självcensuren tenderar också att spridas till handläggarna själva vilket påverkar 

tolkningen av lagen. I verksamheter präglade av budgettänk uppmuntras medarbetare som 

spar pengar. Vi frågar oss hur många klienter som behandlas kränkande genom handläggarnas 

strikta bedömning. Ett i våra ögon exempel på kränkande behandling och utnyttjande av makt, 

var när en ekonomihandläggare på hembesök bad att få se vad brukaren hade i kylen, innan 

beslutet om matpengar kunde tas. Det är samtidigt ett exempel på avsaknad av ”social 

antenn”.  

Vi förstår mellanchefernas utsatta position då de skall möta krav från flera håll. Ovanifrån av 

överordnade chefer och politiker underifrån av medarbetare och brukare. En annan viktig 

faktor är också att ekonomin är uppdelat till skillnad mot i Norge där staten bekostar all 

missbruksbehandling eftersom missbruk där är klassat som ett sjukdomstillstånd. I Sverige är 

det brukarens hemkommun som står för kostnaden av missbruksbehandlingen Det kan slå hårt 

mot små kommunerna som då får svårt att hålla budgeten. Det innebär att man är mer 

restriktiv till att skicka iväg brukare på behandlingshem i Sotenäs kommun än i Rygge 

kommun. I de samtal som vi har haft med Rygge kommun framstår inte ekonomin som ett 

hinder i arbetet med målgruppen. Svårigheten i Rygge kommun är däremot att tillgången på 

behandlingsplatser är begränsad och att väntetiden ofta är lång.  
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Inte sällan hörs kommentarer av allmänheten om människor som inte gör rätt för sig och 

belastar samhället genom att ”gå på socialen”. Det förekommer historier om att det bara är att 

hämta pengar. Verkligheten är dock en helt annan. En ensamstående har, när hyra och el är 

betalda 3420: - i månaden kvar att leva på i Sotenäs kommun. Motsvarande summa i Rygge 

kommun är 3250: - Nkr. Det skall räcka till livsmedel, kläder, skor, fritid, förbrukningsvaror, 

hälsa och hygien, dagstidning, telefon och tv avgifter. Vilket innebär att det sällan finns någon 

buffert för oförutsedda händelser eller utrymme att utnyttja erbjudande och att köpa 

storförpackningar. Det är dyrt att vara fattig!  

 

Vem är värd att satsa på? 

Dagen samhälle präglas av en ökad individualisering. Förebyggande åtgärder ligger i tiden. 

Välfärdsstatens omhändertagande har ersatts av självförvaltningsstaten vilket ställer krav på 

medborgarnas förmåga att ta eget ansvar för sina handlingar. Vi förväntar oss samarbetsvilja 

och motprestationer och vill se resultat av de insatser som görs. Behandling och insatser 

kostar samhället stora summor och om beslut om insats ska tas skall också prognosen vara 

god, vilket innebär att man prioriterar de redan bäst fungerande medan för de mest belastade 

blir tillvaron som socialt nödställd permanent (Madsén, 2001). 

 

Behandlingsaspekter 

Stig-Arne Berglund (Personlig kommunikation, 13 april, 2005) förmedlar följande slutsatser 

angående behandlingsmodeller: 

– Bra behandlingsmodeller kan fungera dåligt utan samarbete. 

– Dåliga modeller kan fungera riktigt bra med samarbete 

– Satsa på det konkreta och friska 

– Inspiration är nödvändig för att något ska hända.  

För att ytterligare förtydliga metodernas betydelse visar Berglund upp en bild av de olika 

faktorernas inverkan: Där metod/teknik står för 15 %, förväntning 15 %, terapeutiska 

relationen 30 %, och slutligen de utomterapeutiska faktorer 40 %. 

 

Det viktigaste är att den som äger problemet själv får beskriva det och utifrån det också 

medverka i målbeskrivningen, vilket kan ta olika lång tid. Många brukare är vana vid att 
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andra formulerat problemet och även har färdiga lösningar. Alla är inte vana vid att ta ansvar 

för sin egen situation, många har varit i systemet under så lång tid att tanken på att lämna 

detta kan var skrämmande för många. 

Här följer ett exempel från Sotenäs kommun som visar på en bra behandling av 

”hemmaplansmodell”; En brukare med ett långvarit missbruk tar kontakt med socialtjänsten. 

Brukaren önskar få hjälp med sysselsättning för att kunna bryta sitt beroende och ändra sin 

livssituation. Sysselsättning ordnas via Produktionsskolan. Brukaren beviljades 1500: - utöver 

socialbidragsnormen i månaden som kompensation för resorna samt ökade matkostnader. Han 

kunde bl.a. gå och äta lunch med sina arbetskamrater och på så sätt delta i den sociala 

samvaron. Kostanden för ”försöket” beräknades till ca 18000: -för ett helt år. Det är en ringa 

behandlingskostnad, en hemmaplanslösning med gott resultat. Det ska ställas mot att en 

genomsnittlig vistelse på behandlingshem för missbrukare kostar Sotenäs kommun ungefär 

150 000: -. Tyvärr tenderar hemmaplans lösningar av det här slaget inte längre komma upp till 

omsorgsnämndens politiker för beslut. Cheferna inom socialtjänsten anser att det är 

Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans ansvar och vill inte belasta den redan 

ansträngda budgeten. Det är ett exempel på den tidigare nämnda självcensuren som blir 

konsekvensen av att kommunerna och inte staten står för behandlingskostnaden. Vi tror det är 

viktigt att inte enbart se de kortsiktiga besparingarna. I fallet med mannen ovan, kunde han 

fortsatt med sin destruktiva livssituation och belasta samhället. I stället bröt han sitt 

missbruksberoende och kom ut i arbetslivet.  

 

Samverkan 

Avsikten med Milton-projektet i Sotenäs kommun är att bygga upp ett samarbete mellan 

socialtjänst, primärvård och psykiatrin. De svårigheter som lyfts fram i psykiatriutredningen 

är samarbetet och revirstrider mellan de olika instanserna och professionerna; socialtjänst och 

psykiatri (SOU 1999:1) 

Det framkom också när vi talade med handläggare från Sotenäs kommun. Framförallt är det 

önskvärt med ett bättre samarbete med psykiatriska öppenvården och angeläget att överbygga 

de olika synsätten på vård och behandlingsarbetet. 

För att samverkan skall fungera måste de olika aktörerna också tjäna på att samverka. 

Samverkan mellan socialtjänsten, primärvården och psykiatrin är genom Miltonprojektet 

sanktionerat av ledningen i respektive organisation. Det gäller också att samverkanssträvan 
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letar sig ner till utförande vårdpersonal och socialarbetare Dessa måste kunna lita på att även 

”de andra” väljer att samarbeta. 

Den sociala fällan beskrivs enligt följande logik: Vad vi gör beror oftast på vad vi tror att ”de 

andra” kommer att göra: 
… Ett effektivt samarbete för organisationens gemensamma mål kan bara uppstå om 
man liter på att ”de andra” väljer att samarbeta… 
… Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. organisationen blir 
ineffektiv trots att ”alla” inser att man skulle tjäna på att välja att samarbeta” 
(Rothstein, 2001, sid. 316 - 317).  

 

Det kan ta lång tid att få till ett fungerande samarbete mellan de olika organisationerna. Det 

finns stora skillnader i synsätt och sjukvården har historiskt sett haft tolkningsföreträde.  

Skilda yrkesgrupper har olika prestige och makt, ju större skillnaderna är mellan 

yrkesgrupperna desto svårare är det att samverka grupperna emellan (Dannermark). 

 

 Bo, eller att ha ett hem 

Vare sig Sotenäs kommun eller Rygge kommun, uppger att man har brukare som saknar 

bostad i någon större utsträckning. Det verkar som om uteliggare i huvudsak är ett 

storstadsproblem. Sotenäs kommun hade under våren 2006 kännedom om sju personer som 

saknade fast bostad. Förutsättningarna för målgruppen med dubbelproblematik att få bostad är 

olika i de båda kommunerna. Sotenäs kommun har ett relativt stort antal hyresrättslägenheter, 

till skillnad mot Rygge kommun där mycket av bostadsmarknaden är i privat ägo, dels genom 

egna villor eller i Borättslag (bostadsrättsföreningar). Vi trodde att det skulle vara enklare 

med bostadsfrågan i Sotenäs kommun, men det visar sig efter samtal med socialarbetare att så 

inte är fallet. Det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder är inte särskilt samarbetsvilliga 

när det gäller bostäder till brukare med missbruksproblem. Har man dessutom, vilket inte är 

ovanligt betalningsanmärkningar är det i det närmaste utsiktslöst att få en bostad med eget 

kontrakt. I bästa fall kan man få hjälp via socialtjänsten men annars är man hänvisad till 

privata hyresvärdar eller släkt och vänner. Den sociala kontrollen gör sig ständigt påmind. En 

man fick beskedet att någon lägenhet för hans del inte var aktuellt, då handläggaren på 

bostadsbolaget fått signaler om att han drack. ”Vi vill inte ha fler missbrukare på det området, 

vi har försökt städa upp…” Mannen redan fått nycklarna till lägenheten men inte hunnit 

skriva på kontraktet. Fastighetsskötaren ”jagade” mannen som inte orkade bråka. Tilläggas 

skall att mannen i fråga inte alls är någon missbrukare, han befann sig i en krissituation p.g.a. 
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en uppslitande skilsmässa. Men hans bakgrund vägde starkare än det faktum att han hade fast 

arbete. När han dessutom blev jagad av familjegruppen för att han och barnen saknade fast 

bostad, och fick hot om att barnen kunde omhändertas var han på god väg att ge upp.  

Sotenäs kommun är en turisttät kommun och under sommaren hyr många husägare ut till höga 

priser, vilket göra att målgruppen får det extra svårt under turistsäsongen. I Rygge kommun 

har brukare möjlighet att få hjälp med insatsen till boendet via Norsk Husbank. Borättslaget 

(bostadsrättsföringarna) har stor makt när det gäller vem som får köpa bostadsrätt. Intervju 

görs med köparen som skall godkännas av Borättslaget. Socialarbetarna i Rygge kommun 

fungerar som en förmedlande länk för att underlätta godkännandet. Vissa Borättslag är lättare 

att samarbeta med än andra. Man har till skillnad från Sotenäs också byggt och bygger 

bostäder för målgruppen. En egen bostad, en egen dörr att stänga är ett grundläggande 

mänskligt behov och innebär så mycket mer än att ha tak över huvudet.  

 

Respekten för brukarens bostad/hem är en av de saker som Fokus Rus omsorgs bolig/vårdbas 

grupper diskuterat mycket under sina träffar. Vad gör vi när vi professionella – som tror oss 

veta bäst - inte blir insläppta? Var går gränsen för när man från samhällets sida måste gripa 

in? Vi ställer frågan till socialarbetare i de båda kommunerna.”Vi kräver inte att det skall se 

ut som det gör hemma oss dig och mig. Gränsen för oss går vid när det börjar bli äckligt. 

Lägenheten får ju inte bli förstörd. Ibland kan vi behöva påminna om att soporna bör 

slängas, disken diskas osv. Vi går aldrig in i sovrummet hos våra brukare om vi inte blir 

ombedda. Vi ringer alltid innan vi kommer, för det mesta blir vi insläppta” 

Morén belyser det dubbla risktagandet i socialt arbete. Tränga sig på och kränka å ena sidan 

eller överge när man egentligen borde stå kvar.  Att erbjuda mänskligt bistånd innebär också 

att kunna behärska övergången mellan anpassning och omgestaltning. Denna balansgång är 

socialarbetarens viktigaste egenskap.  

Följande reflektion från en av de Norska socialarbetarna finner vi extra tänkvärd. 

Fritt översatt: ” När vi bankar på dörren hos en missbrukare och med stor självkänsla säger - 

nu får du öppna här kommer vi med resurserna. Är vi i ett hem eller i en offentlig arena? Hur 

klarar vi balansgången mellan att vara i en privat svär samt att ge oss själva den auktoritet 

som vi får som offentliga personer och välmenande hjälpare? 
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7. Egna reflektioner 
Vi ställde oss frågan vilka möjligheter och hinder det finns för brukare med dubbeldiagnos 

och hur kommunerna svarade upp mot målgruppens egentliga behov. Vi hade en föreställning 

om att hindren var större än möjligheterna. Vi har under arbetets gång omvärderat denna 

inställning. En anledning till detta kan vara att vi på grund av okunskap lättare såg hindren.  

Vi kan förstå svårigheterna att förändra befintliga arbetssystem och att anpassningsmodellen 

är det mest vanliga arbetssättet. Där distansen till den biståndsökande har varit och fortfarande 

är ett mått på professionalitet. En bärande relation kan upplevas som ett risktagande för 

socialarbetaren men vi har sett flera goda exempel på det motsatta. Där distanstagandet i 

relationen visat sig, är i situationen där ekonomiska faktorer styr. Vi tror det är viktigt att det 

finns utrymme för socialarbetarna stanna upp och reflektera över bemötande och 

relationsfrågor. ”Vi får inte glömma för vems skull är vi här!” (Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i Sotenäs kommun) 

Vi tycker oss har fått en bättre och djupare kunskap om betydelsen av organisationernas 

struktur och kultur och framförallt socialarbetarnas betydelse för det sociala arbetet.  Sotenäs 

kommun har tillsatt fler chefer medan man i Rygge kommun minskat antalet. Vi ställer oss 

frågan vad det kan få för konsekvenser i framtiden? Kommer brukarnas situation bli 

förbättrad och de egentliga behoven få större utrymmen?  

Projekt Fokus Rusomsorg är ett exempel på att man börjat arbeta med ett annat 

förhållningssätt och där brukarna aktivt deltar i processen med att ta fram succésfaktorerna. 

Kriteriet för att få delta är att man ”är mer på plus än minus i sitt missbruk”. Med andra ord 

man har kommit en bit på väg och har fått lite distans till sitt missbruk.  

Båda kommunerna är sektorsbaserade, skillnaden är att man i Rygge kommun delat in utifrån 

hur länge man bedömer att brukaren behöver hjälp, medan man i Sotenäs kommun delat in i 

olika kompetensområden. Vi tror att man med Rygge kommuns modell och med deras 

ansvarsgrupper får en bättre helhetssyn som ger brukaren en större möjlighet att påverka och 

förändra sin livssituation.  

Genom att målgruppen har uppmärksammats och statliga medel har avsatts som möjliggjort 

ytterliggare satsningar så tror vi att förutsättningar för personer med dubbeldiagnos generellt 

kommer att förbättras. Den frågan som har väckts och som vi är nyfikna på är vad projekt 

Fokus Rusomsorg leder till i framtiden och om nya succésfaktorer framkommer.  
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