
Att kissa sig ut ur helvetet 
− Kontroll, hjälp och makt i behandlingsarbete

Av 
Kristoffer Katra

Socialhögskolan
Sopa63
Vt-11

Handledare: 
Helena Hansson



Abstract 

Author: Kristoffer Katra 

Title: Att kissa sig ut ur helvetet – Kontroll, hjälp och makt i behandlingsarbete

Supervisor: Helena Hansson 

The purpose of this essay was to study power relations in social work and what happens when the 
client meets the system. The role of a social worker carries a two-sidedness, as to being a helper and 
a controller at the same time. Social work is often portrayed as an aid, and control and power is  
hidden. The study was done by looking into the care of adolescents with substance abuse problems. 
There were six interviews made with therapists at different treatment centers in an attempt to clarify 
how they reasoned about the use of drug testing. Before the study was made I thought that drug 
tests would be perceived as an obstacle to relations with the clients and that it would be problematic  
to implement them. I also thought that therapists would chose to describe the drug test as an aid 
rather than mere control. The results indicate that the therapists did not perceive drug tests as an 
obstacle in their relations to the clients, and that they did percive them as an aid rather than mere 
control. This is analyzed through the theories of Pierre Bourdieu and Michel Foucault. The analysis 
shows that the therapists need the control to be able to help their clients. It is indicated that drug 
testing can be of aid for a client, but if the client doesn't share the view of drug testing as an aid, the  
control becomes more prominent. It is also indicated in the analysis that the clients choises are 
somewhat limited. They can either chose to participate in the drug tests, or be seen as not willing to 
cooperate with risk of loosing their placement. 
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I wanna live. I wanna love. 

But it's a long hard road out of hell. 

– Brian Hugh Warner 



Tack till 

Min handledare Helena Hansson 

Mina intervjupersoner 

Tillägnad

Alla som kämpar för att komma ut ur helvetet, 

och alla som lyckats ta sig ut.
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Inledning 
Drogtest drogtest på väggen där, säg mig vem som renast i världen är. I kampen 

mot missbruket har drogtesten blivit  en allt  mer  vanligt  förekommande del  av 

mångas  liv.  Det  förekommer  drogtester  på  arbetsplatser  och  även  på  skolor. 

Drogtestens intåg har dock mött viss kritik. Det kanske vanligaste argumentet är 

att  det  är  integritetskränkande (Chefstidningen 2011).  Drogtesternas  frivillighet 

har  ifrågasatts,  då  den  som vägrar  delta  riskerar  bli  sedd  som positiv  (se  ex. 

Adamsson 2011). Drogtestens möjlighet att kontrollera vem som har ett egentligt 

missbruk  och  vem  som  bara  är  engångs-användare  har  även  ifrågasatts 

(Macdonald et al. 2001). För den som väl hamnat i missbrukets helvete och söker 

hjälp att ta sig därifrån blir drogtesten ofta en given del av vägen ut. Det är hur 

drogtesten kan vara en del av vägen ut som väckt intresset för denna uppsats. Blir 

det en tvingande kontrollåtgärd eller är det ett stöd för klienterna? 

Problemformulering. 
En av grundstenarna för att lyckas skapa förändring i socialt arbete är att skapa 

goda relationer mellan socialarbetare och klient (se ex. Trevithick 2008). Detta 

gäller även vid behandling av missbruk. Volckerts (2003) betonar vikten av att 

skapa en god relation mellan behandlare och klient, och att man som behandlare 

måste  ha en stor respekt  för klienten som lätt  kan bli  trängd om man blir  för 

påträngande  privat,  vilket  kan  resultera  i  att  klienten  tar  till  flykten.  Efter  en 

genomgång av framgångsrika behandlingar fann även Frank och Frank (1991) (se 

även Kristiansen 1999 s. 46) att en av de viktigaste förutsättningarna var just att 

en god förtroendegivande relation upprättas mellan behandlare och klient. 

Vad händer då med behandlingsarbetet och relationen när ett kontrollinstrument 

som drogtester används? För klienterna ses drogtesten kanske främst som ett sätt 

för  behandlaren  att  kontrollera  drogfriheten.  Vid   nolltolerans  kan  positiva 

drogtest användas som grund för utskrivning eller andra, för klienten, negativa 
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konsekvenser. Drogtester kan även användas som ett snabbt och billigt hjälpmedel 

för att bryta igenom den mur av förnekelse som ofta finns kopplat till en livsstil 

som missbrukare (Carver 2004). Blir drogtesterna ett stöd för behandlarna eller 

upplever  de det  som ett  nödvändigt  ont  som bara måste  göras? För  vem görs 

drogtesterna? 

I  grunden  handlar  den  här  uppsatsen  om  det  klassiska  dilemmat  om 

socialarbetarens dubbla roll som kontrollerande och stödjande, där socialarbetaren 

måste förhålla sig till en stundtals svår balansgång (Trotter 2006). I de flesta yrken 

där man arbetar med människor är makt en ständigt närvarande aspekt som inte 

går att komma undan, samtidigt är makten sällan anledningen till varför man sökt 

till yrket och det är vanligt att maktaspekten döljs i ett språkbruk som handlar om 

att  ge  hjälp  (Swärd  &  Starrin  2006).  Som  klient  i  socialt  arbete  finns  inte 

möjligheten att likt en konsument själv välja fritt vad man vill ha, istället är man 

underkastad den makt socialarbetaren har (Järvinen 2002) . 

Tanken är inte att beskylla socialt arbete för att missbruka sin makt över klienten, 

eller att peka ut drogtester som något ont. Det handlar om att försöka åskådliggöra 

hur det sociala arbetets aktörer förhåller sig till maktaspekten i arbetet och hur de 

resonerar kring den. 

Syfte 

Syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  belysa  makten  i  socialt  arbete  och  hur 

socialarbetaren  förhåller  sig  till  den,  genom att  se  på  hur  de  förhåller  sig  till  

drogtester i begreppen kontroll och hjälp. 

Frågeställningar 

• Hur förhåller sig behandlingspersonal till drogtester i begreppen kontroll 

och hjälp (stöd)? 

• Hur upplever behandlingspersonal att  drogtesterna påverkar relationerna 

till klienten? 
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Definitioner 

Missbruk

Jag kommer i den här uppsatsen att använda ordet missbruk. Med detta syftar jag 

på missbruk av främst narkotika men även alkohol. Vad är då missbruk? Det är en 

svårbesvarad fråga som det finns många olika svar på. En del väljer att dela upp 

det i bruk, riskbruk, missbruk och beroende. Beroende finns definierat i DSM-IV 

och ICD 10 där ett  antal  kriterier  ställs  i  en checklista för att  se vem som är 

beroende. I min uppsats fokuserar jag främst på den grupp människor som blivit 

kategoriserade som missbrukare av välfärdssystemet. Välfärdsystemet avgör vem 

det  är  som har  tillräckligt  allvarliga  problem för  att  erbjudas  behandling  eller 

tillräckligt allvarliga för att tvingas till behandling. 

Drogtester

Med  drogtester  åsyftas  de  drogtester  som  idag  används  inom  vården  av 

missbrukare, vilket främst är urinprovstickor. Stickorna fungerar ungefär som ett 

graviditetstest.  En ände doppas  i  urinen,  sedan kommer  resultetet  inom någon 

minut. Två streck anger om personen är positiv eller negativ samt om urinen är 

utspädd med vatten. På behandlingshemmen jag besökt påtalas även att man gör 

alkotester med alkometer, där man genom utandningsprov mäter om personen har 

druckit alkohol. 

Jag vill även förtydliga begreppen positivt och negativt, som lätt kan förväxlas då 

de används tvärt om i känslomässig bemärkelse.  När ett drogtest visar positivt 

innebär detta att det finns spårämnen av droger i urinet, medan ett negativt resultat 

innebär att det inte finns några spårämnen. 

Förkortningar och andra begrepp

HVB-hem:  Hem för vård och boende.  Vanlig benämning för behandlingshem. 

Begreppen behandlingshem, hem, boende, enhet och HVB kommer att användas 

3



synonymt. 

Hen:  Ett  könsneutralt  pronomen som används  i  uppsatsen  för  att  inte  behöva 

använda han eller hon vid benämning av intervjupersoner och andra. 

LVU:  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lag som 

används för att tvångsomhänderta och placera barn och unga där föräldrarna eller 

den unge själv motsätter sig att få hjälp. Går endast att tillämpas i allvarliga fall.  

Lagen kan tillämpas till dagen den unge fyller 20 och ett LVU gäller därmed som 

längst tills de fyllt 21. 

SoL:  Socialtjänstlagen  (2001:453).  Den  lag  socialtjänstens  arbete  utgår  ifrån. 

Frivilliga insatser för klienter utgår från denna lag. 

Ungdom:  I uppsatsen pratar jag om ungdomar och menar då upp till 21 år då 

LVU upphör att gälla. På de boenden jag gjort intervjuer finns ungdomar ner till 

åldern 15. Det är alltså åldersgruppen 15-21 som åsyftas. 
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Bakgrund
För att få lite bättre förståelse till min uppsats kommer jag här nedan att presentera 

lite  bakgrund  till  området.  Jag  börjar  med  att  kort  belysa  den  svenska 

narkotikapolitiken som ligger till grund för hur samhället ser på människor med 

missbruksproblem. Efter det går jag in på den lagstiftning som socialtjänsten har 

att utgå ifrån i sitt arbete. Därefter går jag kort in på vilka riktlinjer som finns för  

bemötande av klienterna i socialt arbete och slutligen tar jag väldigt kort upp lite 

etiska resonemang kring missbruksvården. 

Svensk narkotikapolitik 
Den svenska drogpolitiken fick sin uppkomst under 1960-talet. Jag ska inte snäva 

in i detaljer om hur detta gick till. Kort sagt skulle det kunna sägas att det fanns 

två sidor. En som var för legalförskrivning av narkotika till missbrukare (liberal 

drogpolitik)  och  en  som  var  emot  legalförskrivning  och  istället  förespråkade 

hårdare kontroll av både narkotikan och dess användare (restriktiv drogpolitik) 

(Tops  2009).  Den  främste  förespråkaren  av  den  restriktiva  drogpolitiken  var 

läkaren  Nils  Bejerot  och  det  var  även  hans  tankar  om hur  missbruket  skulle 

hanteras som ”segrade”. Det ska påpekas att Bejerots metoder möttes av en viss 

kritik (ibid. s. 31). För den som vill se lite närmare på den historiska bakgrunden 

kan jag rekommendera Dolf Tops (2009) text  Den svenska narkotikapolitikens  

födelse vilken ger en kort och välskriven beskrivning om vad som pågick. 

Resultatet  blev att vi i  Sverige fick en restriktiv narkotikapolitik och synen på 

missbrukare är  till  mycket  influerad av Bejerots  tankar  om kontroll  (Goldberg 

2005).  Detta  återspeglas  exempelvis  i  Narkotikastrafflagen (1968:64)  vilken 

modifierats till att bli allt mer omfattande sedan den infördes och maxstraffen har 

höjts avsevärt (Goldberg 2010). Goldberg skriver att maxstraffen har höjts från: 

”[…] maximalt ett års fängelse 1966 till sexton år idag (vid återfall)” (2010, s. 

247). 
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Några  av  grunddragen  i  den  svenska  narkotikapolitiken  är  att  man  ser 

narkotikamissbruket som ett problem för sig själv, helt oberoende av personens 

situation  i  övrigt  och  kan därför  angripas  utan  att  förändra  samhällsstrukturen 

(Goldberg 2005).  Vem som helst  som testar droger kan alltså bli  missbrukare, 

vilket  gör  det  till  en målsättning att  ha nolltolerans mot droger  och skapa det 

narkotikafria samhället (ibid.). 

Tankarna om att ha en restriktiv syn på droger och kräva nolltolerans återspeglas 

även inom vården av missbrukare. Bejerot (1978) menade att missbrukaren lider 

av kontrollförlust  på grund av drogen, och inte själv kan styra över sitt liv då 

drogens kraft ofta är starkare än sexualdriften. Därför krävs det att samhället går 

in och ger missbrukaren en yttre kontroll. 

Socialtjänstlagen
I Socialtjänstlagen (2001:453) anges socialtjänstens ansvarsområden och de lagar 

verksamheten ska följa. Den så kallade portalparagrafen i Socialtjänstlagen 1 kap. 

1 § anger  bland annat  att  socialtjänstens  verksamheter  ska bygga på klientens 

självbestämmanderätt  och  med  respekt  för  dennes  integritet.  Nordström  och 

Thunved  (2009,  s.  40)  skriver  i  en  kommentar  till  detta  att:  ”Kontroll-  och 

tvångsåtgärder hör inte hemma i socialtjänsten”. Socialtjänsten framställs som en 

verksamhet  som  ska  vara  fri  från  paternalism  och  andra  kontrollerande 

maktutövanden. 

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ett ansvar för både unga och 

missbrukare.  I  3  kap.  7  §  anges  som en  uppgift  att  förebygga  och  motverka 

missbruk, samt att informera om skadorna det kan orsaka. Vidare beskrivs i 5 kap. 

de grupper socialtjänsten har ett särskilt ansvar för. I 1 § anges ansvaret för att 

barn  och  unga  får  en  trygg  uppväxt  under  goda  förhållanden  och  att  om 

nödvändigt ska vård erbjudas utanför det egna hemmet, samt att även hos unga 

motverka och förebygga missbruk. I samma kapitel anger 9 § att socialtjänsten har 

ett  särskilt  ansvar  för  att  missbrukare  får  hjälp  och  vård  att  komma  ifrån 
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missbruket, och hjälpen ska planeras i samråd med missbrukaren. 

Det finns även en tilläggslag för socialtjänsten i de fall då den unge eller dennes 

vårdnadshavare motsätter  sig  frivilliga former av vård eller  behandling.  Lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. I denna lags 3 § anges att 

vård ska ges om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas  på  grund  av  missbruk,  kriminalitet  eller  annat  socialt  nedbrytande 

beteende. I dessa fall ska socialnämnden besluta om vilken vård som ska ges den 

unge.  Det  ska  dock  poängteras  att  lagen  inte  anger  stöd  för  några  andra 

tvångsåtgärder, förutom på vissa tidigare kallade §12-institutioner. 

Det tycks alltså som att  lagstiftningen anger att  socialtjänstens verksamhet ska 

bygga på frivillighet och vara fri från tvångsåtgärder, förutom i de fall då klienten 

måste tvingas in i vård mot sin vilja. 

Bemötande och etiska riktlinjer 
Blennberger (2006) skriver om etik i socialt arbete och menar att det är ett etiskt 

projekt, vilka i sin tur är riskabla. Han menar att det inom socialt arbete finns ett 

utrymme för socialarbetaren att på ett personligt plan utveckla goda dygder såsom 

vishet,  tolerans och medkänsla,  men att  det  samtidigt  finns  en risk för att  det 

utvecklas moraliska eliter inom yrket som använder sin makt för att sätta sig över 

och underkänna klienternas värderingar. 

För att ge viss vägledning i hur ett gott bemötande i socialt arbete bör se ut finns 

det  etiska  styrdokument  utgivna  av  bland  annat  fackförbundet 

Akademikerförbundet SSR. I deras etiska kod (Akademikerförbundet SSR 2010) 

poängterar  de  vikten  av att  ha ett  etiskt  styrdokument  med hänvisning till  att  

medborgarna ska veta hur professionen ser på sitt uppdrag och vilket stöd och 

bemötande man kan förvänta sig att få av de yrkesverksamma. Riktlinjerna ska ses 

som ett komplement till lagar och andra förordningar. 

Akademikerförbundet SSR (2011) tar i sina etiska riktlinjer bland annat upp att 
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socialt arbete ska utgå ifrån grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter 

och humanitet, klienterna ska mötas med en hållning av jämlikhet, respekt, empati 

och vänlighet. Alla insatser ska så långt det går bygga på klientens delaktighet och 

samförstånd, och självbestämmanderätten och integriteten ska respekteras såvida 

det inte går ut över andras rätt till det samma eller att klienten skadar sitt eget liv. 

Krav som ställs ska vara av saklig grund och bidra till en mer gynnsam situation 

för klienten. 

Payne (2006) riktar viss kritik mot framställandet av etiska styrdokument. Han 

menar  att  de flesta  professionella  socialarbetare endast  kommer i  kontakt  med 

dessa  dokument  under  sina  studier  eller  början  av  sina  yrkesliv.  För  den 

vardagliga praktiken spelar de en mindre betydelsefull roll. Istället menar han att 

det  är  ett  politiskt  dokument  för  hur  professionen  vill  framställa  sig  för 

allmänheten.  Genom att  ha  etiska styrdokument säger  professionen att  den tar 

hänsyn  till  dessa  i  arbetet  med  klienterna,  men  Payne  (2006)  menar  att 

socialarbetare väldigt sällan hänvisar till de etika styrdokumenten i sitt vardagliga 

arbete.  På  samma  sätt  kan  vi  återknyta  till  portalparagrafen  som  togs  upp  i 

föregående avsnitt där det anspelas på att socialtjänstens verksamhet ska vara fri 

från tvång och kontroll.  I  själva verket genomsyras allt  socialt  arbete av olika 

grader av kontrollerande inslag, men utifrån Payne (ibid.) kan vi förstå detta som 

hur professionen vill framställa sig politiskt snarare än att det är än återspegling av 

hur verksamheten ser ut. 

Etik och missbruksvård 
Bergmark  och  Oscarsson  (2009)  tar  upp  och  diskuterar  dilemmat  kring 

kontrollaspekterna som betonas i narkotikapolitiken för att skapa ett samhälle fritt 

från  narkotika  kontra  Socialtjänstlagens  (2001:453)  och  de  etiska  riktlinjernas 

betoning på klientens rätt att slippa kontroll och tvång i verksamheterna. 

Även om Sverige har ett relativt litet missbruk av narkotika så är opinionen stark i 

kampen för det narkotikafria samhället (ibid.). Bergmark och Oscarsson (2009) 
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menar  att  det  som är  mest  oroande är  hur  alla  åtgärder  som hävdas  bekämpa 

narkotikamissbruket ofta får full legitimitet. Tack vare att missbruk är en så stark 

fråga i samhället är det extremt lätt att få en åtgärd att framstå som legitim så 

länge den påstås kunna hjälpa oss nå det narkotikafria samhället, och man väljer 

att se mellan fingrarna för de negativa konsekvenser som åtgärderna kan tänkas ha 

(ibid.). 

Bergmark och Oscarsson (2009) påpekar även att missbruksvården kan ses som 

ett fält utan professionella. De menar att det inte finns någon profession som har 

total legitim kontroll över vården, då det saknas vetenskapligt beprövad grund för 

vad som egentligen fungerar i arbetet med missbruk. De menar att även om det 

saknas professionella så måste samhället göra något, vård måste erbjudas (ibid.). 

Det  skulle  kunna  sägas  att  det  i  allra  högsta  grad  pågår  en  kamp  mellan  de 

professionella fälten för att få sin verksamhet att framstå som mest legitim och bli 

tilldelad de resurser som utdelas för att arbeta med missbruksvård. 

Tidigare forskning 
Melnick, Wexler och Cleland (2008) skriver i en artikel om hur delade värderingar 

mellan  klient  och  behandlare,  och  tro  på  avhållsamhet  påverkar  klienternas 

drogfrihet efter avslutad behandling. I artikeln hänvisar de till en tidigare studie 

som  pekar  mot  att  klienternas  medverkan  är  starkt  påverkad  av 

organisationskulturen,  samt  ifall  det  finns  delade  värderingar  och  samordning 

mellan behandlare och klienter. De bygger vidare på denna studie genom att göra 

uppföljningar ett år efter avslutad behandling och resultaten påvisar att ju högre 

grad av organisationskultur och delade värderingar, ju lägre andel klienter är det 

som återfaller i missbruk. 

I en annan artikel studerar Longshore och Teruya (2005) motivation i behandling 

av missbrukare. De undersöker hur vilja att delta i behandling, samt motstånd och 

skepsis till behandlingens fördelar påverkar klientens deltagande och drogfrihet. 

Studien visade på att  vilja  att  delta  i  behandlingen starkt  påverkade hur länge 
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klienten deltog i behandlingen. Motstånd och skepsis inte verkade påverka detta 

markant. Klienternas drogfrihet påverkades å andra sidan starkt av motstånd och 

skepsis  till  behandlingen,  medan  vilja  att  delta  i  behandlingen  inte  påverkade 

detta.  

Knutsen och Foss (2011) studerar makt i en empowerment-kurs för personer som 

lider  av  sjuklig  fetma.  Kursens  bygger  på  att  personerna  ska  frigöras,  bli 

självständiga och få kontroll över sin vikt, men i analysen visar författarna på att 

det i  kursen finns en dold kontroll  som utövas av kursledarna (ibid.).  Kursens 

deltagare blir disciplinerade genom bland annat kontroll av deltagande. För att få 

ta del av kursen måste deltagarna ställa upp på kraven som ställs (ibid.). 

Tre svenska studier

I sin avhandling skriver Kerstin Svensson (2001) om hjälp och kontroll, och hur 

frivården  använder  vad  hon  kallar  för  vårdande  makt  för  att  kontrollera  sina 

klienter.  Hon gör både en historisk belysning om hur frivården utvecklats  från 

början  av  1800-talet  till  början  av  2000-talet  samt  intervjuer  med  klienter, 

handläggare och lekmän. Hon menar att relationen mellan handläggare och klient 

påverkas  starkt  av  klientens  och handläggarens  målsättningar  för  vården.  Hon 

lyfter  fram att  när klient  och handläggare delar uppfattning om vad målen för 

vården är lyfter de i sina berättelser fram frivården som något gott och stödjande. 

När å andra sidan klienten har en annan syn än handläggaren eller vice versa så 

träder istället kontrollaspekten på arbetet fram. Hon menar alltså att hur man ser 

på frivården varierar från relation till relation och är beroende på om aktörerna har 

samma  synsätt.  Svensson  (ibid.)  menar  att  det  därför  är  svårt  att  skilja  på 

begreppen kontroll och hjälp. 

Kihlström (1990) studerar i sin avhandling vad som händer när klienten möter 

vårdapparaten och använder Habermas teori om det kommunikativa handlandet 

för sin analys. I en av studierna i avhandlingen, det såkallade styrningsprojektet, 

så studeras hur försäkringskassan både är kontrollerande och ska ge rehabilitering 

10



till  sina  klienter  (ibid.).  Kihlström  (1990)  finner  att  även  om  syftet  är  att 

rehabilitera  klienten  så  blir  kontrollen  mest  framträdande  för  dem,  då 

försäkringskassan  kontrollerar  deras  sjukpenning.  För  att  få  hjälp  och 

rehabilitering  sökte  sig  därför  en  del  klienter  till  andra  läkare  än  de  hos 

försäkringskassan  för  att  få  vård.  Det  vill  säga  att  de  gick  till  läkaren  hos 

försäkringskassan för att bli sjukskrivna, men till en annan läkare för att få hjälp 

med sina åkommor. Klienterna tog ansvaret för sin  rehabilitering i egna händer 

(ibid.). 

Billquist  och  Skårner  (2009)  studerar  tvångsvård  av  missbrukare  enligt  Lagen 

(1988:870)  om vård av missbrukare i  vissa fall.  Undersökningen syftar  till  att 

undersöka  hur  det  är  möjligt  att  skapa  meningsfulla  och  förtroendegivande 

relationer  mellan  kontaktmän  och  klienter  när  klienterna  inte  samtycker  till 

vården. Tvångsvård av missbrukare innehåller en del motsägelsefulla moment och 

paradoxer, då den både ska vara både kontrollerande och hjälpande, och ibland 

beskrivs kontrollen som en hjälp (ibid.).  Tvångsvård syftar  bland annat till  att 

klienten ska bli motiverad att delta i frivilliga vårdformer, men motivationen ska 

inte komma utav att samhället kräver det, utan för att klienten själv vill det (ibid.).  

Att  försöka  kombinera  tvång  och  motivation  blir  en  av  tvångsvårdens  tydliga 

dilemman. Ett annat dilemma gäller ansvaret för sitt eget liv. Tvångsvården av 

klienter innebär att samhället fråntagit klienten ansvaret för sitt eget liv då det 

anses att hen förlorat kontrollen över sitt missbruk och därmed sitt liv, samtidigt 

ska vården syfta till  att  klienten blir  självständig och kan ta ansvar (ibid.).  Ett 

tredje dilemma för vården och relationen är att klienten förväntantas kunna vara 

uppriktig och berätta allt för sin kontaktman, samtidigt kan det finnas goda skäl 

för klienten att inte göra detta då det kan leda till negativa sanktioner (ibid.). 
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Teori
En av de grundläggande aspekterna av det sociala arbetet är att det utgör ett möte 

mellan  människor  (Jansson  1994,  Johansson  2006).  Vad  som  skiljer  parterna 

socialarbetare  och  klient  i  mötet  är  makten,  klienterna  befinner  sig  i  ett 

maktunderläge  (Johansson  2006,  Järvinen  2002,  Kristiansen  1994).  För  att 

analysera  resultatet  från  min  studie  kommer  jag  därför  utgå  ifrån  ett 

maktperspektiv på det sociala arbetet för se vad som händer när klienten möter 

system. Järvinen beskriver det som ett sätt att ”[…] förstå att socialt arbete inte 

bara handlar om hjälp, stöd eller neutral handläggning utan också om kontroll och 

makt.” (Järvinen 2002 s. 253). 

För att genomföra analysen ur ett maktperspektiv har jag därför valt ut begrepp 

från de två välkända franska teoretikerna Michel Foucault och Pierre Bourdieu. I 

den  här  uppsatsen  fokuserar  jag  främst  i  min  analys  Foucaults  begrepp 

pastoralmakt och Bourdieus begrepp symbolisk makt. Båda beskriver  makt som 

något  som uppstår  i  relationen mellan  människor  (Kristiansen 1994,  Bourdieu 

1999).  Kristiansen  skriver  om  Foucaults  syn  på  makt  att:  ”Det  viktigaste  är 

således  inte  att  analysera  om  eller  på  vilket  sätt  till  exempel  en  person  är 

makthavare  eller  ej.  Foucaults  maktanalys  är  istället  inriktad  på  hur  makten 

påverkar  de  underordnades  liv...”  (Kristiansen  1994.  s  65).  I  Bourdieus 

symboliska makt skulle man kunna säga att det handlar om tacksamhetsskulder på 

gåvor. När en person får en gåva uppstår det en tacksamhetsskuld till gåvogivaren, 

det  är  förväntningarna  på  en  återbetalning  av  skulden  som  skapar  makten  i 

relationen (Bourdieu 1999, Järvinen 2002). 

Det handlar alltså här inte om att förstå det enbart som att  socialarbetaren har 

makt över klienten, utan snarare varför klienten underkastar sig denna makt. 

Bourdieus fält och doxa
Bourdieus tankar utgår från att samhället är uppbyggt av vad han kallar för fält 
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(Järvinen 2002). Fälten kan beskrivas som sociala grupperingar av människor med 

till  viss del samma intressen och mål (Jansson 1994). Fälten avgränsas genom 

dessa  mål  och  intressen,  men  även  av  exempelvis  yrkestillhörighet  och  status 

(ibid.).  Vi skulle  här  kunna se socialt  arbete  som ett  fält.  Andra fält  kan vara 

sjukvården och skolan. Dessa tre fält skiljer sig åt vad gäller utbildning och vad 

för grupp av människor man arbetar med. Mellan och även inom fälten pågår en 

ständig kamp om makt. Denna maktkamp syftar till att att avgränsa fältet och vad 

som ska ingå i det (ibid.). För socialt arbete kan det här handla om att avgränsa 

vilka  klientgrupper  som  ska  ingå,  vad  socialt  arbete  är,  vem  som  ska  få  bli 

socialarbetare  i  fråga  om  utbildning  och  erfarenhet  etc.  Sjukvården  som  fält 

avgränsas i att de tar hand om sjuka människor, socialt arbete har socialt utsatta 

människor som sin grupp. Detta skapar vad Bourdieu kallar för doxa, vilket är 

regler, sanningar och traditioner om vad som fältet ska göra och hur det ska göras 

(Järvinen  2002.).  Järvinen  (2002  s.  255)  beskriver  doxa  som  ”[…]  ett 

uppfattnings- och värderingssystem som framträder som så naturligt att deltagarna 

inte längre kan se att systemet är skapat av fältet självt [...]”. För socialt arbete 

skulle doxa kunna vara att hjälpa socialt utsatta människor (Jansson 1994). Här är 

det viktigt att komma ihåg att även hur de ska hjälpas är en del av doxan. För att  

få tillgång till fältet menar Bourdieu att den ”ansökande” måste underkasta sig och 

erkänna fältets doxa och skaffa sig den erfarenhet och utbildning som fältet kräver 

(Järvinen 2002). För tillgång till det sociala arbetets fält krävs det till exempel ofta 

någon form av utbildning, exempelvis socionomexamen. 

Den symboliska makten

Vidare skriver Bourdieu (1999) om begreppet ”symbolisk makt” eller ”symboliskt 

våld” som det även kallas. Bordieu menar att denna typ av makt grundas på att 

den är  osynlig  och uppfattas  inte  av individen,  men att  den kräver  individens 

aktiva,  om  än  omedvetna  eller  ofrivilliga,  deltagande  (Järvinen  2002).  Den 

symboliska makten kan uppnås genom att den som utsätts för den exempelvis har 

fått en gåva av den andre, eller att det finns ett förtroende man inte vill svika 
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(ibid.).  Bordieu (1999) menar att  den som får en gåva inom en viss tid måste 

återbetala den skuld som uppstår, gengåvan får alltså inte återbetalas på en gång 

då detta vore att inte acceptera gåvan och den får heller inte vara densamma som 

den ursprungliga gåvan. Vidare menar Bourdieu (ibid.) att de förväntningar som 

finns på att  gåvan generera en motgåva inte får vara uttalade, eftersom det då 

istället  övergår  i  att  bli  ett  traditionellt  utbyte  av varor.  Individen väljer  alltså 

aktivt att underkasta sig den makt som utövas, vilket gör den svår att förhålla sig 

till eftersom att underkastelsen framstår som frivillig. I själva verket är mottagaren 

av gåvan tvungen att underkasta sig givarens villkor på en motgåva för att inte 

bryta mot de socialt accepterade reglerna som omger gåvan och riskera att bli av 

med de fördelar den ger. När klienten möter det sociala arbetets fält är det detta 

fälts doxa som styr rätt och fel och bestämmer vad som är sant. Fältet får sin makt 

över  klienten  genom den gåva  som överlämnas och doxan styr  de  regler  som 

klienten måste lyda för att få behålla sin plats i hjälpsystemet. 

Foucaults tankar om makt
Som jag tidigare gick in på så ser Foucault  på makt som något som uppstår i  

relationen mellan människor  (Kristiansen 1994).  Foucault  menar  att  makten är 

nära knuten till kunskap, de skulle kunna sägas gå hand i hand. Genom kunskap 

uppnås makt, men samtidigt kan inte kunskap uppnås utan makt (ibid.). Genom 

makt och kunskap definieras sanningar i samhället, vad Foucault kallar  maktens 

diskurs (ibid.). För att ta ett exempel så var det förr en sanning att jorden var platt, 

men med tiden förkastades denna tanke och genom kunskap skrevs sanningen om 

och  makthavarna  erkände  jorden  som  rund.  Socionomstudenten  uppnår  makt 

genom att ta åt sig kunskap om det sociala arbetet, vad som är rätt och sant är 

definierat av de som har makt i samhället, samtidigt kan denna sanning förändras 

och om tio år är det möjligt att den kunskap som idag ger makt inte längre står i 

samma linje som framtidens sanningar. 

Foucaults  teori  fokuserar  mycket  kring  straff  och  disciplinering  av  människor 
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(Kristiansen 1994).  Han menar  att  makten  strävar  efter  att  anpassa  avvikande 

individer  till  normaliteten  i  samhället.  Kristiansen  skriver  att  ”just  i 

normaliseringen – anpassningen till samhällets normer – ligger, enligt Foucault, 

maktens  anspråk”,  (Kristiansen  1994  s.  66).  Man  skulle  därför  kunna  se 

maktutövandet som en produktiv och positiv kraft (Järvinen 2002). Sett utifrån 

Foucaults tankar kan vi se socialt arbete som maktutövning, då det syftar till att 

anpassa människor som är socialt utanför till den rådande samhällsnormen. 

Pastoralmakten 

Detta begrepp i Foucaults teori syftar till det samhälle där kyrkan hade makten 

och  det  var  prästens  uppdrag  att  erbjuda  folket  frälsning  till  livet  efter  detta 

(Järvinen 2002). För att kunna erbjuda befolkningen frälsning och hjälp att hitta 

Gud var kyrkan tvungna att veta allt om individen och deras innersta hemligheter 

(ibid.). Begreppet handlar alltså om att genom kontroll få reda på så mycket som 

möjligt om den andre för att kunna erbjuda hjälp. 

Idag  har  dock  maktutövningen  förändrats  och  kyrkan  har  inte  samma  makt  i 

samhället.  Däremot menar  Foucault  att  pastoralmakten lever  vidare,  fast  i  nya 

former (ibid.). Idag handlar det istället om att erbjuda individen frälsning i detta 

livet,  och visa vägen till  det goda,  sunda livet,  och det är istället  de vårdande 

institutionerna som utövar pastoralmakten (ibid.). Socialt arbete har i sin uppgift 

att erbjuda hjälp, vård och stöd till socialt utsatta människor. Detta anges bland 

annat i Socialtjänstlagen (2001:453). Utifrån Foucaults förståelse av hjälpen måste 

socialt arbete alltså även kontrollera individens hemligheter för att kunna uppnå 

sitt hjälpande syfte. Järvinen (2002) skriver att det är just eftersom pastoralmakten 

framträder som ett sätt att hjälpa som det är svårt för individen att försvara sig mot 

den, för vem vill inte ha hjälp? 

Sammanfattningsvis om teorivalet 
Även om Bourdieus och Foucaults teorier till viss del skiljer sig åt finns det ändå 
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gemensamma nämnare att se i deras tankar. Som tidigare nämnt beskriver de makt 

som uppstår i relationerna mellan människor, och deras fokus ligger till stort på en 

fråga  om  varför  människor  underkastar  sig  makten  (Bourdieu  1999,  Järvinen 

2002, Kristiansen 1994). En annan gemensam nämnare skulle kunna sägas vara 

synen på hur sanningen är knuten till makten. I Bourdieus teori ligger fokus på att 

fältet  avgränsar  sig  från  andra  fält  och  skapar  sin  makt  genom  traditioner, 

sanningar  och  regler,  eller  som  han  benämner  det:  doxa  (Järvinen  2002). 

Foucaults teori fokuserar på att makt och kunskap ligger nära förknippat, och att 

makten genom kunskap skapar sanningar i samhället,  sanningar som individen 

underkastar sig (Kristiansen 1994). I båda fallen uppnås makt genom att skaffa sig 

kunskap och erkänna ”sanningen” som sann. 

Metod 
I början av min studie fick jag fundera över vilken metod för datainsamling jag 

skulle använda. Jag valde att inte använda kvantitativ metod, då denna inriktar sig 

mer på i väldigt slutna frågor att samla in hård data av en större population. För 

min undersökning ville  jag  arbeta  med en mer öppen metod där  populationen 

relativt  fritt  fick  resonera  kring  de  teman  jag  ville  belysa. Den  kvalitativa 

metoden,  som  jag  valde  att  använda,  inriktar  sig  just  på  att  belysa  tankar, 

erfarenheter, attityder, tankar och åsikter (May 2001). 

Avgränsning och urval 
För att kunna genomföra en studie krävs att det görs ett urval och en avgränsning 

av vilken population man ska undersöka,  det krävs även att  populationen som 

studeras  inte  skiljer  sig  åt  för  mycket  (Aspers  2007).  Mitt  intresse  för 

drogtesternas kontroll- och hjälpaspekter väcktes under en period då jag själv var 

ute i en verksamhet där drogtester utförs. Jag valde att fokusera min studie på 

behandlingsarbete med ungdomar, eftersom att jag hade en tanke om att ungdomar 

i större utsträckning använder så kallade internetdroger, som är svåra att spåra via 
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drogtester. Jag hade även en tanke om att det är känsligare att ta drogtester på 

ungdomar än vuxna då de är mitt uppe i en känslig fas av sina liv. 

Att välja ut en population för studien kan vidare göras enligt ett slumpmässigt 

urval  baserat  på  olika  förutbestämda  kategorier  utifrån  studiens  teoretiska 

utgångspunkt (Aspers 2007).  För att  finna behandlare till  min studie enligt  ett 

slumpmässigt  urval  valde  jag  att  ta  kontakt  med  socialtjänsten  i  tre  större 

kommuner  för  att  den  vägen  försöka  få  kontakt  med  behandlingshem där  de 

placerar  ungdomar  med  missbruksproblem.  Jag  fick  på  denna  väg  tag  på  två 

behandlingshem, vilka jag tog kontakt  med och bokade in  intervjuer  med.  Då 

kontakten med socialtjänsten inte gav fler behandlingshem valde jag att även ta 

kontakt med två hem jag kände till via kontakter, och fick möjlighet att boka in 

intervjuer på ett av dessa. Jag fick även förslag av socialtjänsten att ta kontakt med 

öppenvården, men valde att hålla mig till behandlingshem. Detta dels för att som 

tidigare påtalat minska risken för att fälten skiljer sig åt för mycket och dels för att 

jag  var  intresserad  av  att  undersöka  hur  skapandet  och  upprätthållandet  av 

relationer till ungdomarna påverkades, och att relationerna troligtvis är närmre till 

behandlare på behandlingshem än behandlare inom öppenvården. 

Jag fick alltså kontakt med tre behandlingshem och jag gjorde intervjuer med två 

personal på varje  hem. Det skulle kunna ses som problematiskt att jag intervjuat 

fler än en person på samma behandlingshem, men detta var en kompromiss jag 

var  tvungen  att  göra.  Vidare  menar  jag  att  även  om personerna  arbetar  inom 

samma organisation, innebär inte detta att de har samma syn på och attityd till 

arbetet  med  drogtester.  Aspers  (2007)  poängterar  att  man  kan  komma  åt  en 

variation av erfarenheter genom att variera några objektiva kategorier som kön, 

ålder  och  hur  länge  man  har  arbetat  inom  yrket,  detta  återkommer  jag  till  i 

presentationen av intervjupersonerna längre ner. Även erfarenheter från tidigare 

arbetsplatser  har påtalats  i  någon av intervjuerna,  vilket  gör att  de inte  enbart 

fokuserats kring arbetet på den aktuella arbetsplatsen. 
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Metod för datainsamling
För min studie valde jag att använda vad Aspers (2007) kallar tematiskt öppna 

intervjuer, vilket går ut på att intervjun är öppen och saknar färdiga frågor, men 

fokuserad kring teman som väckt forskarens intresse. Intervjupersonen får tillfälle 

att  öppet reflektera över sådant som de tycker är relevant inom de teman som 

används.  Intervjun  liknar  mer  ett  samtal  om ett  ämne  än  en  klassisk  intervju 

(ibid.). 

Som förberedelse för intervjuerna gjorde jag ett så kallat A-schema (se bilaga 1). 

A-schemat  beskrivs  vidare  i  Aspers  (2007)  bok,  och  är  mer  av  ett  stöd  för 

intervjuaren än en klassisk intervjuguide där färdiga frågor formuleras. Istället för 

att  ta  med  ett  batteri  av  frågor  till  intervjuerna  hade  jag  bara  stödord  för  att 

påminna mig om sådant jag ville prata om, sen försökte jag efterlikna ett vanligt 

samtal  så  mycket  som  möjligt  och  försökte  ställa  mina  frågor  efter  vad 

intervjupersonen tog upp i intervjun (ibid.). 

Ytterligare en anledning till att jag valde tematiskt öppna intervjuer är att jag i 

förstudien och tidiga diskussioner med föreläsare upptäckte att jag riskerade att 

hamna i  ett  allt  för  kritiskt  läge mot användandet  av drogtester.  Om jag hade 

skrivit ner en lista med frågor hade detta förutsatt att  jag visste vilka svar jag 

förväntade mig, men eftersom att mina förutfattade meningar riskerade att färga 

frågorna var jag tvungen att komma runt detta. Genom att använda denna form på 

intervjuerna fick materialet möjlighet att motbevisa mina förutfattade meningar 

(Aspers 2007). Jag har en vidare diskussion om mina förutfattade meningar och 

intressen  under  underrubriken  ”Jag  i  förhållande  till  undersökningen”,  i  etik-

avsnittet. 

Bearbetning av materialet

För att  kunna skapa material  av god kvalitet  som rättvist  återspeglar  vad som 

sades  vid  intervjuerna  spelades  samtliga  intervjuer  in  och  transkriberades  i 

efterhand. Detta gav en högre kvalitet och möjlighet för analys än om jag hade 
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valt att enbart göra anteckningar under intervjuernas gång (Jönsson 2010). 

Efter att ha samlat in mitt material transkriberades samtliga intervjuer i sin helhet. 

För att lättare kunna bearbeta och analysera det gick jag igenom det och letade 

efter  gemensamma nämnare  i  texten  utifrån  de  frågeställningar  jag  hade  haft. 

Därefter valde jag att koda intervjuerna efter de teoretiska maktbegrepp jag valt ut 

för att  genomföra analysen med. Eftersom att  jag hade haft  en öppen metod i 

insamlandet av materialet var det mer krävande att koda och bearbeta materialet 

än om jag hade haft en mer strukturerad typ av intervju (Jönsson 2010). 

Tillförlitlighet
Man skulle kunna diskutera tillförlitlighet i termerna validitet (att undersökningen 

mäter vad som avses) och reliabilitet (vilken precision mätverktygen har) (Jönsson 

2010, Aspers 2007). 

För min studie har jag redogjort för hur min metod såg ut, hur jag gick till väga 

för  att  hämta  in  material  och  hur  populationen  valdes  ut.  Detta  ger  en  viss 

tillförlitlighet  då  läsaren  själv  kan  ta  ställning  till  hur  studien  har  genomförts 

(Aspers 2007). Vidare har jag i redovisning av resultat och analys använt mig av 

citat från intervjuerna, vilket ger läsaren möjlighet att se hur jag kommit fram till  

mina slutsatser och ta ställning till dessa (ibid.). 

I mitt val av metod förespråkade jag användandet av tematiskt öppna intervjuer 

eftersom att detta tillät materialet att motbevisa mina förutfattade meningar och 

för att skapa möjlighet för intervjupersonen att svara mer öppet (Aspers 2007). 

Det problematiska är just intervjupersonens möjlighet att svara öppet. Eftersom att 

min intervju inte följde några förutbestämda frågor är det svårt för någon annan att 

upprepa samma studie och jämföra resultaten (May 2001). I en mer stängd och 

strukturerad  form av  kvalitativ  studie  med  förutbestämda  frågor  hade  studien 

kunnat få en högre grad av tillförlitlighet då studien lättare kunnat upprepas. För 

min studie  ansåg jag dock att  det  var  mest  fördelaktigt  att  använda de öppna 

intervjuerna för att tillåta intervjupersonerna att motbevisa de förutfattade tankar 
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jag gick in med och inte på förhand styra intervjun för mycket (Aspers 2007, May 

2001). Eftersom att jag själv är en del av verktyget för att samla in materialet så 

anser jag därför att detta val av metod ändå höjde tillförlitligheten. 

Etik
Först  vill  jag  ta  upp klienterna.  Det  hade  givetvis  varit  intressant  för  mig  att  

undersöka  målgruppens  perspektiv  på  användandet  av  drogtester  och  om  de 

upplevt det som en hjälp eller bara ren kontroll. Detta valde jag dock bort främst 

på grund av etiska aspekter. Även så här i efterhand när jag reflekterat över vilken 

kränkande  upplevelse  det  kan  vara  med  alla  procedurer  som  finns  kring 

drogtesterna, så har det varit otänkbart att jag med min C-uppsats skulle belysa 

deras  perspektiv  genom  intervjuer  med  dem.  Dessutom  är  urvalsgruppen 

behandlingsarbete med ungdomar ner till 15 år, vilket gör det högst problematiskt 

att intervjua dem. 

Ett krav som det tidigare Vetenskapsrådet (2011-03-21) ställer upp på forskning är 

att  man  som forskare  måste  väga  potentiell  skada  av  undersökningen  mot  de 

eventuella vinsterna för samhället. Jag ansåg innan undersökningen och även efter 

att det fanns en större risk för skada för ungdomarna än nytta för samhället om jag 

intervjuat  dem,  speciellt  om  de  varit  inne  i  behandling  vid  intervjutillfället. 

Därmed inte sagt att det är ointressant vad klienterna tycker, tvärt om. 

Inför intervjuerna gjorde jag i ordning ett informationsbrev (se bilaga 2). I brevet 

skrev jag vad mitt syfte med intervjuerna var och tog upp saker som att det är 

frivilligt att delta, att informationen endast kommer att användas till min uppsats 

och att det som sägs anonymiseras. Detta informationsbrev skickades på förhand 

ut till  dem som så önskade,  och togs även med till  intervjutillfället  så att  alla 

skulle ha läst det innan intervun och kunde ställa frågor till mig eller välja att inte 

delta. De erbjöds även att jag kunde pausa inspelningen om det var något de inte 

ville ha med på band. Jag har även erbjudit intervjupersonerna att få läsa och ta 

del av uppsatsen när den är färdigställd och examinerad. 
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Jag i förhållande till uppsatsen

Alla  har  en  åsikt.  Jag  har  i  undersökningen  varit  ute  efter  att  belysa  de 

professionellas åsikter om drogtester och hur de påverkar arbetet.  Givetvis har 

även  jag  åsikter,  erfarenheter  och  intressen.  Mina  intressen  och  förutfattade 

meningar är vad som har fått  mig att  intresseras för frågan. Jag tänker nämna 

redan här att jag är kritisk till att användandet av drogtester håller på att breda ut 

sig och att ett kontrollsamhälle håller på att ta form. Därmed inte sagt att jag tror  

att drogtest enbart är något dåligt. Under undersökningens process har jag därför 

varit tvungen att förhålla mig kritiskt mot mig själv för att inte låta mina egna 

föreställningar ta överhanden. 

Kort presentation av deltagarna
För att ge en lite bättre bild av vilka det är som deltog i studien kommer jag här  

kort att presentera dem. De presenteras anonymiserat och med en kort beskrivning 

av vad de arbetat  med.  Hälften av de intervjuade var  kvinnor  och vice versa. 

Eftersom  att  jag  inte  kommer  att  studera  eventuella  skillnader  i  hur  genus 

påverkar  arbetet  med drogtester  så  kommer jag att  redogöra för dem med det 

könsneutrala pronomenet hen (istället för han/hon), vilket även minskar risken för 

identifiering. Varje intervjuperson har fått en bokstav för att kunna särskilja dem 

åt i texten, men dessa är slumpvis utvalda och de är inte intervjuade i den ordning 

som de anges. 

IP-A är utbildad socionom sedan drygt 1 år tillbaka. Hen har sedan tidigare arbetat 

med både ungdomar och vuxna missbrukare på socialförvaltningen i  en större 

stad. Har arbetat på nuvarande enhet i 1 års tid. 

IP-B är utbildad behandlingsassistent och har jobbat med missbrukare i över tio 

års tid. Hen har tidigare arbetat på två enheter med vuxna missbrukare och har 

arbetat på den nuvarande enheten i 1 år. 

IP-C är utbildad socionom sedan 25 år. Hen har under större delen av sitt arbetsliv 
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arbetat med ungdomar med missbruk och kriminalitet. Hen har erfarenhet av att 

arbeta inom socialtjänsten, öppenvården och andra behandlingshem. Har arbetat 

på nuvarande enhet sedan drygt 4 år tillbaka

IP-D är utbildad socionom sedan 4 år. Har tidigare arbetat på behandlingshem för 

ungdomar  och  unga vuxna.  Har  även  med  utredning  av  ungdomar,  samt  som 

socialsekreterare med inriktning på vuxna missbrukare. Har arbetat på nuvarande 

enhet i ett halvår. 

IP-E  är  utbildad  socionom  och  har  tidigare  arbetat  med  psykiskt 

funktionshindrade. Har arbetat på nuvarande enhet i 2 års tid. 

IP-F är utbildad socionom sedan snart 15 år. Har tidigare arbetat inom psykiatrin 

några år och har sedan socionomexamen arbetat på boenden för barn och unga. 

Har arbetat på nuvarande enhet i snart 5 år. 

Behandlingshemmen 
Samtliga  behandlingshem  arbetar  med  ungdomar.  Hemmen  har  inriktning  på 

ungdomar med psykosocial problematik, vilket innebär att inte alla ungdomar är 

där  för  ett  missbruksproblem.  Det  kan  handla  om trasiga  familjeförhållanden, 

kriminalitet,  psykisk  ohälsa,  missbruk  etc.  På  samtliga  behandlingshem utförs 

drogtester  av  de  boende.  Främst  för  de  boende  som har  ett  av  socialtjänsten 

tidigare känt missbruk. Ingen av enheterna arbetar med aktiva missbrukare, det 

vill säga de tar inte in ungdomar som har ett pågående missbruk utan det ska vara 

ungdomar  som,  om de  har  haft  ett  missbruk,  genomgått  behandling  på  andra 

enheter för missbruket. 
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Resultat och analys
I  det  följande  ska jag presentera några  av de resultat  jag  fick av  studien.  Jag 

kommer att presentera de förutfattade meningar jag utgick ifrån när jag påbörjade 

mitt insamlande och om de fick stöd eller avslag hos intervjupersonerna, samt vad 

de uttryckte. Därefter kopplar jag analysdelar till varje avsnitt. 

Nolltolerans och syn på missbruk 
Sveriges narkotikapolitik är, som påtalat ovan, väldigt restriktiv. Detta återspeglas 

även inom vården av  missbrukare  där  ordet  nolltolerans  ofta  förekommer.  De 

personer  jag  intervjuade  är  alla  eniga  om  att  nolltolerans  råder  för  deras 

verksamhet och att droger och användandet av dem inte är något som kan tillåtas 

förekomma varken på behandlingshemmen eller under behandlingstiden. 

”Men jag tror att för de människor som har ett eller annat missbruk […] så  

tror jag nog att vi är rätt enade i att […] det är en grundregel för [enheten],  

men total avhållsamhet gäller”, IP-B. 

Angående när det upptäckts att någon boende tagit droger säger en: 

”Och då blir det ju jättejobbigt,  och då ställer vi till, man ställer till en  

ganska stor scen kring det, för det ska vara jobbigt att knarka på [enheten]”, 

IP-F

Angående  synen  på  missbruk  menade  intervjupersonerna  att  det  alltid  var 

problematiskt  när  ungdomar  tar  droger.  Även  om  inte  alla  som  tar  droger 

utvecklar ett missbruk så innebär ett bruk av droger alltid en risk. Därför måste 

man snabbt gripa in. 

”Det är ju ett riskbeteende överlag. Att utsätta sig för riskfulla, riskfyllda  

situationer. Men jag tror att vi har en gemensam syn […] knark är inte bra”,  

IP-F. 
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Denna syn på missbruk kan återknytas  till  den allmänt  rådande sanningen om 

missbruk i narkotikapolitiken: vem som helst kan bli missbrukare och missbruket 

kan ses som ett fristående problem (Goldberg 2005). Även om inte alla som testar 

droger blir missbrukare så innebär det en risk för att man fastnar. Därför måste det 

skapas och upprätthållas en miljö som är fri från droger. 

För vem tas drogtesten? 

Jag var i min undersökning intresserad av att ta reda på vilka aktörer som ville att 

drogtester togs i behandlingen. Är det enbart socialtjänsten som ställer kravet eller 

initieras  det  även av behandlingshemmen? Det  påtalades  främst  att  det  var på 

uppdrag av  socialtjänsten  som drogtesterna  genomförs.  Men hemmen använde 

även drogtesterna på eget initiativ för att kunna upprätthålla den tidigare påtalade 

nolltoleransen så att ungdomarna fick en drogfri miljö att vistas i och som kontroll 

när något inte verkade stå rätt till. Några av mina intervjupersoner påtalade även 

att ungdomarna själva i vissa fall kunde initiera att drogtester skulle tas, medan 

några  menade  att  det  var  ovanligt  att  ungdomarna  själva  ville.  I  de  fall 

ungdomarna  är  under  18  kunde  även  vårdnadshavarna  i  vissa  fall  vilja  ha 

drogtester. 

”Ibland så är det på uppdrag av socialtjänsten för att dom vill kunna så...  

känna en trygghet i det. Ibland är det på infall utav oss för att vi tycker att  

det är någonting som inte stämmer i en klients beteende. Och ibland kan det  

vara för att en klient vill skaffa underlag för körkort eller liknande, att man  

vill kunna uppvisa en dokumenterad drogfri tid under en viss period”, IP-B. 

Intervjupersonerna  menade  att  drogtesten  var  en  självklar  del  av  arbetet.  För 

verksamhetens egen del handlar det om att skapa en drogfri miljö för ungdomarna 

att  vistas i,  men även om drogtesten ses som en självklarhet så är det inte en 

arbetsuppgift som intervjupersonerna tycker är rolig att utföra:

”Det brukar jag säga alla nya som kommer eller timanställda som inte har  

gjort det innan, att det är jobbigt för alla. […] vi brukar ducka, jag är glad  
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om jag kan undvika att göra det”, IP-F. 

Klientens möjlighet att inte delta 

Något jag fann som problematiskt med drogtesten är klientens möjligheter till att 

inte delta i dem. När Thomas Bodström (S) inför valet 2010 blev tillfrågad av 

Sveriges Radio att ta ett drogtest svarade han först ja, men när han fick reda på 

vilka substanser som testades valde han att inte genomföra testet med argumentet 

att det var för integritetskränkande (DN.se 2010). Genast började det spekuleras i 

om Bodström var positiv på någon av substanserna. Jag var därför intresserad av 

att ta reda på om det finns en möjlighet för klienterna att inte delta i drogtesten, 

eller kommer deras nekande att ses som ett positivt test? 

Mina  intervjupersoner  påpekade  alla  att  de  blir  misstänksamma om någon av 

ungdomarna vägrar ställa upp på ett drogtest. Det påpekades att en vägran oftast 

tolkas som ett positivt test. 

”Och om en människa säger till mig att 'nej jag vill inte lämna', då är det  

positivt. Då är det aldrig någon diskussion och det går inte att förhandla”,  

IP-B. 

När jag undrade om de tyckte att det skulle finnas någon möjlighet för klienten att 

inte göra ett drogtest svarade en av mina intervjupersoner: 

”Nej jag tycker inte det ska finnas direkt […] jag tycker bara det är skumt  

om dom gör allt för att slippa, utan är det bestämt så ska det göras”, IP-E

Det  verkar  alltså  finnas  väldigt  lite  utrymme  för  klienten  att  undkomma 

kontrollen. Bortförklaringar ges det inte mycket utrymme för. Den enda möjlighet 

som nämndes för att slippa göra ett drogtest var de tillfällen då klienten istället för 

att genomföra hela proceduren på förhand erkänner att hen har tagit ett återfall, 

men för den klient som inte har tagit något är det en klen tröst. 

Drogtesten beskrivs alltså som en del av arbetet som måste utföras, även om man 
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hellre  hade  gjort  något  annat  med  ungdomarna  än  att  stå  med  dem  inne  på 

toaletten och titta på när de kissar. 

Sanning, doxa och makt

I de tre tidigare delarna har jag presenterat en del empiri, men sparsamt kopplat 

till  den till  teori.  Anledningen till  detta är att jag vill samla analysen under ett 

avsnitt då det hela handlar om hur makten är kopplad till begreppen sanning eller 

doxa. 

Som  det  första  avsnittet  visar  finns  det  en  tanke  och  vilja  att  upprätthålla 

nolltolerans  inom  de  behandlingshem  jag  intervjuat,  en  tanke  som  är  tydligt 

kopplad till hur samhället i stort vill angripa missbruksproblemet (Goldberg 2005, 

2010). Om vi kopplar detta till Foucault så menar han att makt förutsätter kunskap 

och att det är makten som definierar sanningen (Kristiansen 1994). I Sverige är 

den sanning som makten definierat att samhället ska eftersträva nolltolerans mot 

droger och skapa ett Sverige fritt från narkotika (Goldberg 2005). Det är genom 

denna sanning och kunskap som socialarbetaren uppnår sin makt, genom att ta sig 

an den sanna kunskapen som finns i samhället (Kristiansen 1994). Om något av 

hemmen hade vänt på det och sagt att de tvärtom strävar efter hög tolerans av 

droger i verksamheten hade de gått emot den rådande sanningen och kunskapen, 

och därmed troligtvis förlorat sin makt. 

I det andra avsnittet ville jag reda ut var kravet på drogtester kom ifrån. Även om 

en del påpekade att ungdomarna själva kunde vilja ta drogtester,  så påpekades 

först  och  främst  att  det  var  på  krav  från  socialtjänsten  som man  drogtestade 

ungdomarna, främst de med ett tidigare känt missbruk. Det poängterades även att 

det  var  ett  sätt  för  behandlingshemmen  själva  att  försöka  upprätthålla 

drogfriheten. 

Åter här kan vi se på hur sanning och doxa är kopplat till makten. Det finns en 

tydlig koppling mellan detta och vad både Bourdieu och Foucault skriver om. I 

Bourdieus tankar är det fältets doxa som styr vilka klienterna (missbrukarna) är 
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och hur man ska gå till väga i arbetet med dem (Järvinen 2002). Även om det 

finns önskemål från en del  av klienterna att  det ska tas drogtester  så kommer 

kraven  främst  från  fältet  självt,  att  klienterna  också  önskar  det  underlättar 

maktutövandet  då  det  inte  blir  synligt  (se  tidigare  forskning,  Svensson 2001). 

Utifrån Foucault  så  är det  det  makten som står  för kunskapen och sanningen, 

vilket som tidigare nämnt är att nolltolerans ska upprätthållas (Kristiansen 1994). 

Som jag tog upp i teoridelen strävar makten efter att normalisera de som avviker, 

och i maktens syn avviker missbrukaren från idealet om ett narkotikafritt samhälle 

(ibid.). 

I det tredje avsnittet visar empirin att det finns få möjligheter (om ens några alls) 

för klienterna att inte delta i drogtesterna.  Ett  nekande tolkas ofta som att  den 

tillfrågade  har  tagit  droger  och  försöker  dölja  det.  Socialarbetaren  får  alltså 

tolkningsföreträde till varför klienten vägrar ta ett drogtest, den enda godtagbara 

ursäkten som framgick ur intervjuerna var när klienten på förhand erkänner att 

hen  tagit  droger  och  på  så  vis  slipper  proceduren  kring  drogtestet  genom ett 

erkännande. Om vi ser till Foucaults (Kristiansen 1994) tankar här så har makten 

en  kunskap  och  sanning  om  varför  någon  inte  vill  genomföra  ett  drogtest; 

personen har  något  att  dölja,  troligtvis  har  hen tagit  droger.  Detta  går före de 

ursäkter  som  klienten  kan  tänkas  komma  med,  såvida  ursäkten  inte  stämmer 

överens med misstanken om att personen faktiskt tagit droger. 

Här  vill  jag  även  passa  på  att  återknyta  till  hur  jag  valde  att  definiera  ordet 

missbruk i början av uppsatsen. Enligt både Foucault och Bourdieus teorier är det 

makten som styr definitionen av vem som är missbrukare och i behov av vård. 

Sett ur Foucaults tankar är det kunskapen som definierar sanningen i samhället om 

vem som är missbrukare, detta ger välfärdssystemet makt över dessa individer, 

men samtidigt förutsätter även makten att det finns kunskap och sanning om vem 

som är missbrukare (Kristiansen 1994). Ur Bourdies teori är det fältets doxa som 

avgör vilka som är missbrukare (Järvinen 2002). 
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Relationen
Som i  allt  socialt  arbete  krävs  det  att  en  relation  skapas  mellan  klienten  och 

socialarbetaren.  En av  mina intervjupersoner  uttrycker  det  som ”Vi  kan aldrig 

göra ett jobb här om vi inte har relation till ungdomarna”, IP-C. En tanke jag hade 

när jag samlade in mitt material var att kontroll genom drogtester skulle upplevas 

som ett hinder eller ha negativ inverkan på relationen till klienten eftersom att det 

ifrågasätter  klienten.  Även  om  vissa  intervjupersoner  kunde  uppleva  det  som 

problematiskt att bygga relationer och samtidigt ta drogtester så var de enade om 

att det sällan ställde till något större hinder för relationen. Någon menade att det 

inte alls hade någon större inverkan på relationen: 

”Jag  kan  inte  säga  att  jag  har  bättre  relation  till  dom  jag  inte  tar  

droganalyser på än dom jag tar droganalyser på”, IP-C.  

Vidare så föreställde jag mig att det ofta var problem med att få klienterna att delta 

och ställa upp i drogtesterna. Dels baserat på hur jag själv hade ställt mig till att 

kissa inför någon annan och få mina påstående om drogfrihet ifrågasatta och dels 

baserat på egna (begränsade) erfarenheter av arbete med drogtester. Här fann jag 

inget  större  stöd  för  mina  tankar.  Intervjupersonerna  uttryckte  att  de  sällan 

upplevde att det var ett större problem att få klienterna att delta i drogtesten. 

”Det har inte varit, asså under den tiden jag har varit här så har det inte  

varit nån större problem att lämna urinprov. Visst det kan vara lite gnäll och  

gnissel […] men det brukar funka, absolut”, IP-D. 

En uttryckte att en del klienter till och med kunde bli besvikna när de inte blev 

tillfrågade om att lämna drogtester: 

”Andra vill, blir besvikna, när vi inte fortsätter att ta. Dels kan det vara bra  

för dom själva, dom säger själv att 'jag vill visa att jag är drogfri' ”, IP-C. 

Det verkar alltså som att behandlare inte upplever att det blir ett stort hinder i 

relationen, även om de i viss mån kan uppleva det som problematiskt. Klienterna 
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verkar inte heller ställa till  med något större motstånd mot att delta, förutom i 

några enstaka fall. 

Järvinen (2002) tar upp den så kallade gåvorelationen som präglar socialt arbete. 

Hon  menar  att  eftersom  klienten  till  skillnad  mot  en  konsument  eller 

uppdragsgivare  inte  betalar  för  vård  och behandling,  utan  får  det  i  gåva  från 

välfärdssystemet så skapas en speciell relation. Bourdieu (1999) menar att man 

kan se det som att klienten står i en sorts tacksamhetsskuld och måste återbetala 

skulden på något sätt. Klienten kan alltså inte fritt välja att inte delta i de olika 

rutiner och regler som ställs upp av socialt arbetes regler (doxa). Bordieu (ibid.) 

benämner detta som symboliskt våld, där klienten aktivt deltar i maktutövandet, 

men  behöver  inte  göra  det  frivilligt  eller  medvetet.  Det  skapas  sociala 

förväntningar på att den som tagit emot en gåva ska ge något tillbaka, ingenting är 

gratis (ibid.). Om klienten vill ha vård och hjälp att komma ifrån sitt missbruk är 

denne tvungen att ställa upp på drogtesterna för att få ha sin plats kvar, annars 

bryter hen mot ett osynligt kontrakt om motprestationer som omger gåvan (ibid.). 

Mina intervjupersoner är inte omedvetna om ungdomarnas utsatthet och att de har 

väldigt få alternativ att välja på. En av mina intervjupersoner uttrycker följande: 

”Det  är  ju  alltid  en  kränkning...  att  det  är  lite  var  man  drar  gränsen  

någonstans, men man måste vara medveten om vad det är man gör, det tror  

jag absolut att man måste. Att det är det man utsätter dom för. Dom är som  

sagt här under frivilligt tvång på flera sätt. Dom kan ju inte välja bort att bo  

här även om dom har valt  att  bo här frivilligt […] dom kanske inte har  

föräldrar som kan ta emot dom, dom har ingen lägenhet och så. Liksom det  

enda fria alternativet”, IP-A

Det råder alltså en viss medvetenhet om att klienterna i viss mån är tvungna att 

delta i drogtesten, vare sig de vill eller inte. 

Vad händer vid återfall?

Som tidigare påtalat rådde nolltolerans på samtliga behandlingshem som deltog i 
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undersökningen. Alla intervjuade påpekade att drogtesterna var en del i arbetet 

med  att  upprätthålla  denna  nolltolerans,  för  att  kunna  skapa  en  miljö  fri  från 

droger. Däremot påpekades på alla hem att klienterna inte skrivs ut direkt om de 

tar ett återfall, det ges oftast en andra chans. Skulle ungdomarna ta ett återfall så 

informeras deras socialsekreterare (betalningsansvarig) och i de fall ungdomarna 

är under 18 informeras även vårdnadshavare. Det blir sen en bedömning mellan 

behandlare, socialtjänst, den unge och i vissa fall vårdnadshavaren om vården ska 

fotsätta på nuvarande enhet eller om man måste omplacera. 

”Man skrivs ju inte ut direkt. Det gör man inte, men... ja. Först rapporterar  

man det till socialsekreteraren, och då, där har vi nån känsla av att dom  

ändå ger några chanser liksom. Det är inte så att dom skriver ut eller tar ut,  

flyttar på ungdomen direkt utan dom kan ju komma hit på ett så här akut  

socialtjänstmöte med ungdomen och personal”, IP-E.

Det finns alltså en tanke om att ungdomar tar återfall och de kommer att trampa 

fel på vägen. Vägen ut är långt ifrån enkel och rak. Däremot ställs det upp krav på 

samarbetsvilja och motivation om ungdomarna trampar fel. 

”Man får räkna med att ungdomar tar återfall, vi brukar säga såhär att så  

länge dom är beredda att samarbeta med oss, och så länge dom är ärliga, i  

längsta  möjliga  mån,  så  länge  kan  vi  ställa  upp.  Men  när  man  börjar  

manipulera för mycket, ljuga för mycket, vi ser att samarbetet inte fungerar,  

då är vi i ett annat läge”, IP-C. 

Det framgår av intervjuerna att även om man har en nolltolerans, så ges det fler 

chanser.  Om vi  återgår  till  tidigare  resonemang  utifrån  Bourdieus  symboliska 

makt (1999) om att se villighet att ställa upp på drogtest som en motprestation 

eller gengåva på gåvan behandling så skulle vi även kunna se samarbetsvilja och 

motivation  som  gengåvor.  När  ungdomarna  faller  igenom  och  tar  ett  återfall 

riskerar de att bli av med behandlingen på grund av nolltoleransen, men de tillåts 

göra fel. Vi skulle kunna se detta som en ny gåva. Du gjorde fel, men vi är villiga 
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att  ge dig en andra chans.  Den andra chansen blir  en gåva om att  fortsätta  få 

behandling, men även här skapas en tacksamhetsskuld för klienten. Klienten ska 

ångra sitt felsteg och vara villig att återigen underkasta sig rutiner och regler och 

visa på att hen är motiverad och samarbetsvillig, kraven skulle kunna ses vara 

högre på andra chansens gåva eftersom att klienten nu verkligen måste visa sig 

motiverad. Det ges inte hur många chanser som helst, förr eller senare kommer 

man till ett läge där varken socialtjänsten eller behandlaren är villig att ge fler 

chanser/gåvor, för de återbetalas inte. Alla intervjupersoner påtalar att de inte kan 

arbeta med ungdomar som har ett aktivt missbruk, så när återfallen övergår till ett 

aktivt  missbruk kan de inte bo kvar utan måste omplaceras för vård på annan 

enhet. 

Hjälpen förutsätter kontroll 
Vidare var det för min studie av intresse att undersöka hur behandlarna väljer att 

se på drogtesterna. Ser man drogtesterna som en del i behandlingen och hjälpen 

eller ser man det som något som bara är tvunget att utföras för att socialtjänsten 

kräver det? Som tidigare påtalat så var det oftast ett krav från socialtjänstens sida 

att drogtester togs när det handlade om ungdomar med ett känt missbruksproblem, 

men även för att kunna identifiera ungdomar som har ett okänt missbruk. 

”[…] jag har ju mer och mer gått åt det hållet att jag försöker se det som en  

hjälp. Inte som ett sätt att liksom... bara kontrollera, utan vi vill verkligen  

veta för att vi ska kunna hjälpa”, IP-E.

”Jag tänker att det kan vara en hjälp för ungdomarna också att ta drogprov,  

för att dom ska kunna påvisa att dom inte har tagit någonting”, IP-D. 

Någon uttryckte att ungdomarna kunde använda det för att slippa grupptryck: 

”[…] du kan till och med ha det [krav på drogtest] som argument när du  

träffar dina polare och dom vill att du ska röka på, bara säga att nej jag kan  

inte för jag lämnar urinprov där jag bor. Asså att ha det som ursäkt för att  
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inte röka om man nu inte är så stark att tacka nej”, IP-B. 

Det  var  en  intervjuperson  som  påpekade  att  hen  endast  såg  det  som  en 

kontrollerande åtgärd och tyckte inte att det kunde ses som en del i behandling: 

”Det är ju ingen del av behandlingen, men det är ju en ren kontrollfunktion.  

För att kolla av om du är drogfri, för vi kan inte göra en behandling om du  

tar droger, så är det ju”, IP-F. 

Även om intervjupersonen valde att benämna drogtesterna som en ren kontroll så 

påpekade hen även att kontrollen behövdes för att kunna genomföra behandlingen. 

Senare i intervjun påtalar hen även att de på behandlingshemmet försökte att lägga 

fram det som något positivt för ungdomarna istället för att bara säga att det var ren 

kontroll, eftersom det blir enklare för genomförandet om det inte framställs som 

ett tvång. 

Drogtesterna är alltså en väldigt självklar del för behandlingen. Det har många 

syften, men beskrivs som något som måste göras för att kunna hjälpa klienten. I 

viss mån handlar det om att kontrollera att klienten är i rätt behandling. Det krävs 

av klienten att denne inte är i ett aktivt missbruk, och genom drogtesterna kan 

detta kontrolleras. Om det visar sig att en klient är kvar i eller återgår till ett aktivt 

missbruk kan drogtesten användas som stöd för att klienten ska kunna få en annan 

behandling  för  att  komma  ut  ur  missbruket,  eller  som  bevisning  för  att 

underbygga ett LVU. 

Att använda resultaten 

Något  som vidare  intresserade  mig  var  vad  som gjordes  med resultaten?  Vad 

händer när drogtestet visar positivt (återfall)? Och finns det tankar om hur man 

använder de negativa resultaten? 

Mina intervjupersoner påpekade att  positiva resultat  och även negativa resultat 

kan användas till något konstruktivt och som diskussionsunderlag med klienten 

om hur man kommer vidare i behandlingen. 

32



”Om det visar positivt […] betyder ju inte att man blir utskriven härifrån,  

utan istället så får man göra någonting åt det. Asså ta reda på varför, hur  

kom det sig att det blev ett positivt resultat, vad berodde det på och vad kan  

man göra för att det inte ska hända igen. Försöka göra något konstruktivt av  

det istället”, IP-D. 

De positiva resultaten kan alltså användas för att upptäcka att klienten är på väg i 

fel riktning och hjälpa klienten att hitta rätt igen. I de fall då återfall övergår till ett 

aktivt missbruk handlar det om att ge bevisning för socialtjänsten att ungdomen 

behöver en annan placering där man bättre kan hantera missbruket. Att använda 

drogtest för att upptäcka återfall ses alltså som något nödvändigt för att kunna 

hjälpa  ungdomarna.  I  några  av  intervjuerna  påtalades  även  att  de  negativa 

resultaten  kan användas  för  att  visa  ungdomarna  när  det  går  bra  för  dem,  att 

förtydliga att det är rätt väg att gå. En dokumenterad drogfrihet kan även användas 

för att återfå förtroende: 

”För det tar lång tid innan man får den tilliten i nätverket och det är också  

jättejobbigt för vår ungdomar att man har ju kört så mycket av relationerna,  

man  måste  bygga  upp  på  nytt.  Och  det  gör  ju  också  på  något  sätt  att  

föräldrarna litar ju inte riktigt på sina ungar, dom är så rädda att det ska gå  

fel. Och detta är ju också ett sätt för dom att visa för sina föräldrar att jag  

är ren, jag kämpar på. Så många ser det ju så, använder det på det sättet.”, 

IP-C

Drogtestets kontroll beskrivs alltså oftast som någonting positivt för klienterna, 

något som inte enbart  görs för att  kontrollera dem, och kan även användas av 

klienterna själva för  att  slippa använda droger.  En dokumenterad drogfrihet  är 

även något som klienten kan använda för att få tillstånd att ta körkort, att återfå 

kontakten med sina föräldrar, att bevisa för andra att de är drogfria etc. Utifrån 

Foucault (Järvinen 2002) kan vi förstå det som att behandlaren måste kontrollera 

klienternas  drogfrihet  för  att  kunna  hjälpa  dem ut  ur  missbruket.  I  det  forna 

samhället  där  kyrkan  hade  makten  var  medborgarna  tvungna  att  erkänna  sina 
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synder för att prästen skulle kunna hjälpa dem hitta vägen till Gud och frälsningen 

(ibid.). Idag handlar det istället om att hitta vägen till ett gott och sunt liv utan 

droger (ibid.). För att kunna hjälpa klienterna till det sunda och goda livet måste 

behandlaren  därför  kontrollera  deras  hemligheter  (återfall/drogfrihet).  Om 

klienten återfaller ska behandlaren kunna upptäcka detta och hjälpa dem hitta rätt 

väg  igen,  om  de  återfaller  in  i  ett  aktivt  missbruk  måste  behandlaren  och 

socialtjänsten se till att de får vård i annan form för att komma ut ur det aktiva 

missbruket och kunna återvända. 

I detta synsätt handlar det alltså inte om att göra rena kontroller, utan att hjälpen 

faktiskt  förutsätter  att  kontrollerna  genomförs.  För  om  behandlaren  inte 

kontrollerar klientens återfall eller för den delen kontrollerar att det går bra, så kan 

behandlaren inte hjälpa klienten att hitta rätt väg. Foucault (Järvinen 2002) menar 

att detta är anledningen till att pastoralmakten är svår att försvara sig emot för den 

som den utövas mot. Hur ska klienten kunna försvara sig mot argument om att 

kontrollen är en hjälp? 

Som tidigare påtalat så finns det en del erfarenhet av klienter som själva vill att 

drogtesterna tas och i vissa fall besvikelse när kontrollen upphör. Det kan även i 

efterhand komma fram att klienterna faktiskt tyckt att kontrollen var bra.  

”För det är ofta så dom beskriver det, även i efterhand. Dom man har haft,  

asså även när jag jobbade med vuxna missbrukare och även här så […]  

säger dom att det varit ett stöd och dom har kanske varit sugna eller velat ta  

någonting men inte gjort det på grund av att dom inte vågat eller inte vågat  

bli utsatta, eller vad man ska säga, visa positivt resultat sen. Så för många  

har det varit ett stöd, även i stunder där de kanske inte vill ha det stödet”,  

IP-A. 

Det framstår alltså som att drogtesten inte behöver ses som en kontroll och ett 

tvång av  ungdomarna  själva.  Det  verkar  som att  det  absolut  kan  vara  i  deras 

intresse  att  drogtesterna  genomförs,  därmed  inte  sagt  att  alla  ungdomar  har 

uppfattat det så. 
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Goldberg (2005) menar att det i den svenska synen på narkotikamissbruk endast 

finns ett korrekt synsätt. I diskussioner med unga ska de vuxna lära ungdomarna 

hur de ska agera om de kommer i kontakt med droger, men det finns bara ett rätt 

svar på frågan och det är att inte ta droger. Goldberg (ibid.) beskriver det som en 

envägs kommunikation som den unge endast kommer ur genom att underkasta sig 

det rätta svaret. Det finns alltså i missbruksvården endast ett sant svar på frågan 

om hur man ska förhålla sig till missbruket, och det är total avhållsamhet. Genom 

drogtesterna  kontrollerar  behandlaren  att  klienten  följer  den  rätta  vägen  ut  ur 

missbruket och när klienten trillar och tar ett återfall kan behandlaren hjälpa till att 

hitta rätt spår igen. Vägen ut är förutbestämd och går genom total avhållsamhet. 

För ska du ta dig ur ett missbruk och återanpassas till samhället, så måste du även 

underkasta dig att bli en del av ett narkotikafritt samhälle. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja återknyta till  Svenssons (2001) avhandling 

som togs upp under avsnittet ”tidigare forskning”. Drogtesten kan vara både en 

ren kontroll och en hjälp. Det går inte att hävda att det skulle vara det ena eller det  

andra. Svensson (ibid.) skriver att det är i relationen mellan klient och behandlare 

som hjälp-  eller  kontrollaspekterna  träder  fram.  När  det  finns  ett  samförstånd 

mellan klient och behandlare och de delar synen om att drogtesterna kan användas 

i goda syften för klienten som att dokumentera drogfrihet för att kunna ta körkort 

eller  kunna återfå familjens förtroende,  och klienten inte tycker att  det är hela 

världen att kissa inför någon annan så framstår drogtesten absolut som en hjälp för 

klienten. Det är först när det i relationen saknas ett samförstånd om de positiva 

aspekterna och klienten uppfattar det som jobbigt att kissa när någon annan tittar 

på, som drogtesterna framstår som en renodlad kontrollåtgärd som är tvingande 

absolut. För även om behandlaren inte i direkt mening kan fysiskt tvinga klienten 

till ett drogtest så måste klienten aktivt delta i drogtesten (villigt eller motvilligt) 

för att inte riskera att nekandet ses som ett positivt drogtest och att klienten vägrar 
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samarbeta. Detta i sin tur riskerar för klienten att resultera i att personen blir av 

med sin placering eller omplacerad på en annan institution och blir av med alla de 

andra positiva delarna av behandlingen som klienten önskar få. 

Detta  återknyter  även  till  Melnick,  Wexler  och  Clelands  (2008)  artikel  om 

samförstånd  inom  missbruksvården.  De  menade  att  klientens  drogfrihet  efter 

avslutad  behandling  var  till  stor  del  beroende  av  om  de  delar  behandlarens 

värderingar om avhållsamhet som något bra. 

Något som är viktigt att här poängtera är att det är socialarbetaren som sitter med 

makten i ryggen, inte klienten (Järvinen 2002). Utifrån Bourdieus tankar om den 

symboliska makten så måste klienten underkasta sig det sociala arbetets sanningar 

och  traditioner  (ibid.).  Den  rådande  sanningen  inom  missbruksvården  är  att 

nolltolerans  och  total  avhållsamhet  är  den  rätta  vägen  för  att  uppnå  det 

narkotikafria samhället (Goldberg 2005). Klienten underkastar denna sanning och 

maktutövandet för att återbetala tacksamhetsskulden på hjälpens gåvan (Bourdieu 

1999,  Järvinen  2002).  Enligt  pastoralmakten  nästintill  omöjliggörs  klientens 

möjligheter att försvara sig mot kontrollen och maktutövandet då det syftar till att 

just kunna hjälpa hen till det goda och sunda livet (Järvinen 2002). Samtidigt är 

sanningen och kunskapen  om det  goda livet  definierat  av  makten,  och  det  är 

normaliseringen av den avvikande klienten som är maktens intresse (Kristiansen 

1994). 

Avslutande diskussion
Tanken med den här  uppsatsen är  som tidigare nämnt inte  att  beskylla  socialt 

arbete för att  missbruka makten över klienten.  Tanken är snarare att  belysa ett 

område som faktiskt är väldigt problematiskt att förhålla sig till. Socialtjänstens 

verksamheter beskrivs som fria från tvång och kontroll, men samtidigt är det en 

given del  av arbetet.  Drogtesten är  en  självklar  del  av behandlingsarbetet  och 

behandlarna  väljer  helst  att  se  på  det  och  framställa  det  som  en  hjälp  för 
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ungdomarna.  Klienterna  i  sin  tur  måste  ställa  upp  på  drogtesten  och  vara 

samarbetsvilliga för att få behålla sin placering och den vård de önskar få, oavsett 

om de ser drogtesten som en hjälp eller inte. Med koppling till tidigare forskning 

kan  vi  se  att  drogtesten  därav  är  beroende  av  att  klienten  delar  behandlarens 

uppfattning om drogtesten som en hjälp. 

Att klienten inte heller har någon möjlighet att tacka nej till att delta i drogtesten 

är  ytterst  problematiskt.  Som  påpekat  tidigare  i  uppsatsen  så  talar  både 

socialtjänstlagen och etiska riktlinjer för socialt arbete att verksamheterna ska vara 

fria  från  tvång  och  till  så  stor  del  som  möjligt  bygga  på  samförstånd  och 

frivillighet. Men för den klient som som inte delar uppfattningen om drogtesten 

som en hjälp  så  framstår  det  som en  ytterst  tvingande  och ganska  kränkande 

åtgärd att vecka efter vecka gå in på toaletten och kissa inför någon annan. Deras 

valmöjligheter är att frivilligt lämna behandlingen (om de inte är där under tvång) 

eller delta i drogtesten ändå. 

Under uppsatsens process har jag haft en del funderingar över institutionalisering 

och normalitet. I behandling så framstår det som önskvärt att klienterna deltar i 

drogtesten och är samarbetsvilliga, medan de klienter som vägrar framstår som 

problematiska.  Men är det inte en ganska normal reaktion att vägra när någon 

frågar  om man vill  kissa  under  övervakning? Framförallt  i  tonåren  är  det  väl 

ganska normalt  att  man är  osäker  på  sin kropp.  Är det  dessutom inte  ganska 

normalt att ha svårt att kissa när någon annan tittar på? Jag vet själv att jag har 

svårt för situationen vid herrtoalettens pissoar när någon står bakom och stirrar. 

För min egen del står jag fortfarande kritisk mot användandet av drogtester. Jag 

vill  inte  argumentera för att  de borde avskaffas,  men jag tror att  det  krävs ett 

kritiskt förhållningssätt. Så länge fältet klarar av att förhålla sig kritiska till testen 

och inte blunda för den kontroll och kränkande åtgärd det kan vara när klienten 

inte delar behandlarens uppfattning om hur det hjälper dem så kan de användas i 

goda  syften.  Därav  vill  jag  inte  heller  argumentera  emot  nolltolerans  och 

drogfrihet, men vi måste förstå att detta är ”sanningar” bundna till sin kontext. 
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Tanken med den här uppsatsen är därför snarare att skapa en lite större förståelse 

för  den  makt  som  omger  arbetet  med  drogtesterna,  vilket  förhoppningsvis 

underlättar ett kritiskt tänkande. 

Makten finns där, för klienterna är kontrollen och tvånget en del av socialt arbetes 

verksamhet, även om det inte uttrycks i lagar och etiska riktlinjer. Järvinen (2002) 

skriver att socialarbetaren i allra högsta grad är en representant av välfärdsstaten, 

de underkastar sig fältets doxa och får del av fältets makt över klienterna. Både 

Bourdieu och Foucault  talar  om makten som något  osynligt  (ibid.).  Jag skulle 

därför  vilja  avsluta  genom  att  citera  Järvinens  egna  avslutning  om  maktens 

universum: ”Och frågan är om inte denna makt – makten i hjälpens universum – 

bör synliggöras, regleras och begränsas snarare än utvidgas?”, (ibid. s. 273). 

38



Referenser 
Adamsson, S. (2011). Kalla inte drogtestet frivilligt.  Mölndals-Posten, 13 april. 
Sektion: Nyheter, Sid. 2. Tillgänglig: Mediearkivet [2011-05-18] 

Akademikerförbunder  SSR  (2011). Etik  i  socialt  arbete  –  Etisk  kod  för  
socialarbetare.  [Elektronisk].  Tillgänglig:  http://www.akademssr.se/getfile/Etik
%20i%20socialt%20arbete%202010%20100204.pdf?id=434  [2011-05-11]. 

Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 1. 
uppl. Malmö: Liber

Bejerot,  Nils  (1978).  Missbruk  av  alkohol,  narkotika  och  frihet.  Stockholm: 
Ordfront

Bergmark,  Anders  &  Oscarsson,  Lars  (2009).  Om  legitimitet  och  etik  inom 
missbruksvården.  I  Pettersson,  Ulla  (red.)  (2009).  Etik  och  socialtjänst:  om 
förutsättningarna för det sociala arbetets etik. 3., omarb. uppl. Stockholm: Gothia

Billquist,  Leila  &  Skårner,  Anette  (2009).  En  påtvingad  relation?:  
kontaktmannaskapets  utövande  och  villkor  inom  LVM-vården.  [Elektronisk 
resurs]. Stockholm: Statens institutionsstyrelse (SiS). Tillgänglig: http://www.stat-
inst.se/pagefiles/645/en-patvingad-relation-kontaktmannaskapets-utovande-och-
villkor-inom-lvm-varden.pdf [2011-05-21].

Blennberger, Erik (2006). Etik för socialt arbete. I Meeuwisse, Anna, Sunesson, 
Sune & Swärd,  Hans (red.)  (2006).  Socialt  arbete:  en grundbok.  2.,  [rev.  och 
utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur 

Bourdieu, Pierre (1999). Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: 
Daidalos

Carver, John A. (2004) Drug testing. A necassary prerequisite for treatment and 
for crime control. I Bean, Philip & Nemitz, Teresa (red.) (2004). Drug treatment:  
what works?. London: Routledge

Chefstidningen (2011). Testar inte ”skulle kränka integriteten”. Chefstidningen, 26 
april. Sektion: General Sid. 43. Tillgänglig: Mediearkivet [2011-05-18]

39

http://www.akademssr.se/getfile/Etik%20i%20socialt%20arbete%202010%20100204.pdf?id=434
http://www.akademssr.se/getfile/Etik%20i%20socialt%20arbete%202010%20100204.pdf?id=434
http://www.stat-inst.se/pagefiles/645/en-patvingad-relation-kontaktmannaskapets-utovande-och-villkor-inom-lvm-varden.pdf
http://www.stat-inst.se/pagefiles/645/en-patvingad-relation-kontaktmannaskapets-utovande-och-villkor-inom-lvm-varden.pdf
http://www.stat-inst.se/pagefiles/645/en-patvingad-relation-kontaktmannaskapets-utovande-och-villkor-inom-lvm-varden.pdf


DN.se  (2010). Bodström  avböjde  drogtest. [Elektronisk  artikel].  Tillgänglig: 
http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/bodstrom-avbojde-drogtest [2011-05-10]. 

Frank, Jerome D. & Frank, Julia (1991). Persuasion and healing: a comparative  
study of psychotherapy. 3. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press

Goldberg, Ted (2005). Will Swedish and Dutch drug policy converge? The role of 
theory.  International  journal  of  social  welfare.  Vol.  14,  uppl.  1,  s.  44-54. 
Blackwell Publishing. 

Goldberg, Ted (2010). Hur blir man narkoman?: - och hur hindrar vi det?. Solna: 
Academic Publishing of Sweden

Jansson, Per (1994). Reflektioner kring ett möte. I Dahlgren, Lars & Kristiansen, 
Arne (red.) (1994). Moderna klassiker och socialt arbete. Umeå: Univ.

Johansson, Thomas (2006).  Mötets många ansikten – När professionella möter 
klienter.  I  Meeuwisse,  Anna,  Sunesson,  Sune  &  Swärd,  Hans  (red.)  (2006). 
Socialt arbete: en grundbok. 2., [rev. och utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur 

Järvinen, Margaretha (2002). Hjälpens universum – ett maktperspektiv på mötet 
mellan  klient  och  system.  I  Meeuwisse,  Anna  & Swärd,  Hans  (red.)  (2002). 
Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur 

Jönsson, Håkan (2010). Sociala problem som perspektiv. En ansats för forskning  
& socialt arbete. Malmö: Liber

Kihlström, Anita (1990). Den enskilde individen och vårdapparaten: en analys av  
"mötet" utifrån teorin om det kommunikativa handlandet. Diss. Göteborg : Univ.

Knutsen, Ingrid Ruud & Foss, Christina (2011). Caught between conduct and free 
choice  a field study of an empowering programme in lifestyle change for obese‐  
patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 25, Utg. 1, s. 126-133. 

Kristiansen, Arne (1994). Makt och relationer i socialt arbete. I Dahlgren, Lars & 
Kristiansen,  Arne  (red.)  (1994).  Moderna  klassiker  och  socialt  arbete.  Umeå: 
Univ.

40

http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/bodstrom-avbojde-drogtest


Kristiansen, Arne (1999). Fri från narkotika: om kvinnor och män som har varit  
narkotikamissbrukare. Diss. Umeå : Univ.

Longshore,  Douglas  &  Teruya,  Cheryl  (2006).  Treatment  motivation  in  drug 
users: A theory-based analysis.  Drug and Alcohol Dependence.  Vol. 81, Utg. 2, 
Sid. 179-188. 

Macdonald,  S.,  Bois,  C.,  Brands,  B.,  Dempsey,  D.,  Erickson,  P.,  Marsh,  D., 
Meredith,  S.,  Shain,  M.,  Skinner,  W.  &  Chiu,  A.  (2001).  Drug  testing  and 
mandatory treatment for welfare recipients. International Journal of Drug Policy. 
Vol. 12, Utg. 3, Sid. 249-257 

May, Tim (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur

Melnick, G., Wexler, H.K. & Cleland, C.M. (2008). Client consensus on beliefs 
about  abstinence:  Effects  on  substance  abuse  treatment  outcomes.  Drug  and 
Alcohol Dependence. Vol. 93 Utg. 1-2 Sid. 30-37

Norström, Carl & Thunved, Anders (2009). Nya sociallagarna: med kommentarer,  
lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2009.  22., [rev.  och utök.] 
uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Payne, Malcolm (2006). What is professional social work? Bristol: Policy press. 

Svensson, Kerstin (2001).  I  stället  för fängelse?: en studie av vårdande makt,  
straff  och  socialt  arbete  i  frivård.  Diss.  Lund  :  Univ.,  2001.  Tillgänglig  på 
Internet: http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&fileOId=791410 

Swärd,  Hans  & Starrin,  Bengt  (2006).  Makt  och  socialt  arbete.  I  Meeuwisse, 
Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red.) (2006). Socialt arbete: en grundbok. 
2., [rev. och utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur 

Trevithick,  Pamela  (2008).  Socialt  arbete:  teori  och  praktik. 1.  uppl.  Lund: 
Studentlitteratur 

Trotter,  Chris (2006).  Working with involuntary clients: a guide to practice.  2. 
uppl. London: Sage 

41



Tops,  Dolf  (2009).  Den  svenska  narkotikapolitikens  födelse.  I  Johnsson,  Eva, 
Laanemets, Leili & Svensson, Kerstin (red.) (2009).  Narkotikamissbruk: debatt,  
behandling och begrepp. 2., [red.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Vetenskapsrådet  (2011-03-21).  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-
samhällsvetenskaplig  forskning.  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
(nedladdad 2011-03-21). 

Volckerts,  Joachim  (2003).  Drogberoende:  psykologi  och  terapi. 2.  uppl. 
Stockholm: Prisma 

42



Bilaga 1. Intervjuguide – A-schema. 
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Namn 
Ålder
Tidigare arbetsliv?
Tid på nuvarande 
enhet?
Trivs i yrket?

Behandlingsmetod. 
Utgångspunkter i 
behandling?
Enhetens syn på missbruk? 
Egen syn på missbruk? 

Relation och förtroende?

Drogtest
När, varför, hur? 
Hjälp eller kontroll
Påverkas alliansen? 
Har det upplevts 
att det påverkat?
Är det ett stöd eller ett nödvändigt ont?

Resultat, vem tar del? 
Vad händer om neg/pos 
resultat? Belöningar och 
bestraffningar? 
Diskussion? 
Återfall och nolltolerans?

Drogtest som hjälp?
Skrivs in som 
behandling?

Bryta igenom 
förnekelse

Motivation

Aktörer
För vem tas testet? 
Klienten? Enhetens krav? 
Föräldrar? 

Risk för manipulerat 
test. 
Negativt test, men 
fortsatt misstanke.

LVU eller SoL. 
Möjlighet att inte delta?

Övrigt som 
intervjupersonen vill ta 
upp 

A-schema för intervju



Bilaga 2. Informationsbrev. 
Hej. Mitt namn är Kristoffer Katra och jag går sjätte terminen på 

socionomprogrammet i Lund. Just nu håller jag på med författandet av min C- 

uppsats och till denna har jag valt att undersöka hur yrkesverksamma i socialt 

arbete förhåller sig till det klassiska dilemmat att vara kontrollant och hjälpare på 

samma gång. Detta har jag tänkt göra genom att belysa erfarenheter av att 

använda drogtester. 

För att få fram material till uppsatsen har jag tänkt göra intervjuer och jag hoppas 

att ni skulle vilja medverka. Intervjuerna beräknas ta en timme och kommer att 

fokuseras kring teman men vara öppna och ge er möjlighet att styra samtalet i viss 

mån. Jag kommer även att spela in intervjuerna för att kunna återge resultatet 

rättvist. 

Deltagandet är givetvis helt frivilligt och ni får när som helst avbryta. Endast jag 

kommer att ha tillgång till materialet från intervjuerna, och det kommer inte att 

användas till något annat än min uppsats. Uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt och citat som publiceras i uppsatsen från intervjuerna kommer att 

anonymiseras. När uppsatsen är färdig kommer jag att skicka ut en kopia till er 

som deltar så att ni kan ta del av resultatet, om ni önskar. 

Om ni har några frågor är ni mer än välkomna att höra av er till mig på e-post eller 

telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Kristoffer Katra 

kristoffer.katra.806@student.lu.se 

073-XXXXXXX

Handledare: Helena Hansson 

070-XXXXXXX
helena.hansson@med.lu.se 
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